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Beste ouders/verzorgers, 
 
Aanstaande dinsdag bespreken we in de MR (Medezeggenschapsraad) onder meer de 
resultaten van de M-toetsen, die we dit jaar wat later hebben afgenomen in verband met de 
lockdown. De Kraal mag trots zijn op de resultaten die er behaald zijn! Natuurlijk zijn er ook 
resultaten die onder niveau bleken, maar ze zijn niet onoverkomelijk en we werken we hard 
aan! 
 
In alle groepen draaien er inmiddels inhaalprogramma’s. Daarbij steken we specifiek in op 
het niveau dat de leerling heeft en proberen we door extra instructie en inoefening gaten te 
dichten en achterstanden in te halen. En daar gaan we ook komende weken tot de 
zomervakantie mee door. De komende weken starten we in de meeste groepen alweer de 
tweede fase van deze inhaalprogramma’s op, dit zodat we tot de zomervakantie nog zoveel 
mogelijk lesweken kunnen benutten. 
 
Intussen komen de eerste richtlijnen en kaders voor het NPO (Nationaal Programma 
Onderwijs) binnen. U weet wel, die 8,5 miljard euro waarmee het onderwijs in tweeënhalf 
jaar alle leerlingen weer op niveau moet krijgen. Bij de besteding daarvan blijven we kijken 
naar hoe zowel leerlingen als leerkrachten met plezier kunnen blijven leren en werken!  
Alles wat je inzet aan extra’s moet uiteindelijk door dat éne hoofd van de leerling! En uit elk 
onderzoek blijkt steeds weer, dat de motivatie van de leerling doorslaggevend is voor 
leersucces! Hoe meer energie en plezier er in het leerproces van uw kind zit, hoe 
makkelijker hij of zij leert! 
 
 
 
 
 
 
 

27 april 2021    Koningsdag 
1 mei - 16 mei 2021   Meivakantie 
24 mei 2021    Tweede Pinksterdag 
17 en 18 juni 2021   Studiedagen 8 en 9  
9 juli 2021    Studiedag 10 en start zomervakantie 
 



Paradijsplein 2 1093NJ Amsterdam Tel: 020-6941138 
info@kunstmagneetschooldekraal.nl 
 
 
 
 
 
 
De resultaten op de M-toetsen hebben we sámen behaald, wij vanuit school, en u thuis! 
Op die basis gaan we verder bouwen aan nog betere leerresultaten, op een manier waarbij 
zowel leerkracht als leerling zich goed voelen! Van een gelukkige (en goede!) leerkracht 
leren kinderen het meest! 
 
Met dit uitgangspunt in gedachten gaan we ook op De Kraal met dat extra geld natuurlijk 
mooie en effectieve dingen doen. Ook dat bespreken we in de MR. 
 
Aafke Straat en Cissy Merison, directie De Kraal 
 
 
Vanuit het Ouder- en Kind Team 
 
Positief opvoeden in onzekere tijden  
 Opvoeden is soms een hele uitdaging, en nu nog nét wat meer… 
Door het Corona virus zagen onze dagen er de afgelopen maanden heel anders uit. Opeens 
moesten we afstand houden van elkaar. Kinderen bleven een langere periode thuis en van 
ouders werd verwacht dat ze de kinderen hielpen bij het schoolwerk. Sommige ouders 
moesten thuiswerken, terwijl ze ook met de kinderen waren. Nu gaan de meeste kinderen 
gelukkig weer naar school, maar het blijft een onzekere tijd. Het is heel begrijpelijk als er in 
deze tijd nieuwe vragen of zorgen ontstaan, bijvoorbeeld door het vele thuiszitten met 
elkaar. Hoe houd je de kinderen bezig? Hoe houd je de sfeer goed thuis? Hoe zorg je voor 
een goede dag structuur?  
Ook als er vragen zijn over PGB-aanvragen, sport/cultuurfondsen kun je terecht bij het 
Ouder- en Kindteam.  
 
Wij zijn er voor alle ouders en kinderen die tips en advies, hulp of ondersteuning kunnen 
gebruiken ten aanzien van; de opvoeding thuis, problemen op school, social media, kind 
(en/of puber)gedrag of het verwerken van een moeilijke gebeurtenis.  
Samen kijken wij wat er aan de hand is en wat er nodig is. Soms kan een gezin al weer 
verder met tips en advies. Soms is het beter om een aantal gesprekken te hebben of een 
behandeling aan te gaan. Ook kunnen ouders of kind een training of cursus volgen. Als het 
nodig is, zorgen we dat er specialistische jeugdhulp komt. 
 

Mijn naam is Tatiana Bento, ik ben een ouder- en kindadviseur en ik werk 
nu twee jaar in Amsterdam- Oost.  
Mijn werkdagen zijn: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  
Op vrijdagochtend ben ik aanwezig op de Kraal.  
Op de overige dagen kunt u mij bereiken op: 0636261658 of u kunt mij een 
e-mail sturen op: t.bento@oktamsterdam.nl  
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Ik ben Mies van Exel en ik werk nu 5 jaar bij het Ouder- en Kindteam. Ik 
ben een collega van Tatiana en ik zal Tatiana ondersteunen in de 
werkzaamheden op de Kraal.  
 
Iedereen kan soms tips of advies gebruiken, wacht niet te lang, kom 
langs met je vragen of zorgen! 
 

Oproep: Wij zijn op zoek naar lege verpakkingen! 
Voor beeldende vorming zijn wij op zoek naar hééééél 
veel lege kartonnen verpakkingen. Het liefste kleine 
doosjes zoals doosjes van de thee, tandpasta, koekjes, 
lucifers, wc-rollen en eierdozen.  
 
U kunt de lege doosjes aan uw kind meegeven. Zij 
kunnen ze inleveren bij de ingang van de school! 
 
Een impressie van deze week 


