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Agenda
2019
2019 is begonnen. Hopelijk heeft iedereen een goede start
gemaakt en wordt het jaar alleen maar beter.
Deze week start groep 3 met het Derde Groepsonderzoek (Cito M
toets met aanvullende toetsen) en volgende week zullen in de
groepen 4 tot en met 7 de Cito middentoetsen worden
afgenomen.
Het is voor ons prettig wanneer u afspraken voor tandarts- of
doktersbezoek zoveel mogelijk ‘s middags maakt, zodat uw kind
de toetsen met de hele groep kan maken.
Het is ook prettig als de kinderen op tijd zijn, zodat de kinderen
niet tijdens de toets binnenkomen, maar vanaf het begin kunnen
meedoen.
Meer informatie voor ouders over Cito toetsen (bijv. een filmpje
waarom er getoetst wordt), vindt u hieronder en op deze site:
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders

Toetsen – goed om te weten!

Toetsen zijn best leuk!
Veel kinderen vinden het maken van toetsen best leuk; stress wordt
vaak opgebouwd door de omgeving. Belangrijk is dan ook dat ouders
en leerkrachten ontspannen met de toetsen omgaan. Keep calm!

Oefenen of voorbereiden?
Zeker op de basisschool is oefenen voor toetsen niet nodig. In de les of
thuis oefenen met de lesstof, kan wel onderdeel van het leerproces
zijn. Het is een samenspel tussen school, ouders en het kind of dit
nodig is en in welke mate.
Oefenen voor toetsen is niet nodig… Als leerkracht (en ouder!) wil je
weten wat de kinderen inhoudelijk kunnen, hoe vaardig ze zijn en niet
dat ze aantonen dat ze een toets goed kunnen maken.
Hoe kun je wél helpen? Wat wel kan is kennismaken met de
vraagstelling in de toetsen en een kind voorbereiden op hoe een
toetsafname gaat. Dat doen we bijvoorbeeld met kennismakingsboekjes van Cito.

Waarin nog ontwikkelen?
Een toets is geen afrekeninstrument, maar laat zien ‘waar ben je goed
in?’ en ‘waar kun je je nog in ontwikkelen?’ Weg dus met die
prestatiedruk. De volgsystemen en toetsen laten de verbeterpunten
van het kind zien, maar ook wat juist zijn of haar sterke kanten zijn.
Zodat hij extra ondersteund of extra uitgedaagd kan worden.

Maandag 14 januari
* Start Derde groepsonderzoek - gr. 3
* 10.45 – 12.00 uur: groep 6 met de bus
naar het Museon. Alle leerlingen blijven
(gratis) over
* 15.30 uur: MR vergadering
Dinsdag 15 januari
* Alle leerlingen vrij: studiedag van de
leerkrachten over taal en Office365!
Woensdag 16 januari
* 10.30 uur: groep 4 gaat lopen naar
bibliotheek Loosduinen
Donderdag 17 januari
* 08.30 uur: informatie ochtend kleuters
* Naschoolse cursus judo gr. 1 t/m 4
Maandag 21 januari
* Start M Cito’s – groep 4 t/m 7
* 12.15 uur – Leerlingenraad
Woensdag 23 januari
* Start nationale Voorleesdagen
Donderdag 24 januari
* Naschoolse cursus judo gr. 1 t/m 4
Vrijdag 25 januari
* Afzwemmen: eerste deel C-diploma
(zonder publiek)
Maandag 28 januari
* Volgende nieuwsbrief komt uit!
Woensdag 30 januari
* Groep 7 met de tram naar museum
Meermanno; 09.30 – 11.30 uur. De
groep is waarschijnlijk later terug!
Donderdag 31 januari
* 08.30 uur bijeenkomst ouderraad
* Kleutergroepen: voorstelling ‘Muziek in
de voorleesweek’ in theater Dakota
(09.45 – 10.30 uur)met de bus
Vrijdag 1 februari
* Afzwemmen: diploma ABC, mét
publiek!


De juf of meester ziet veel meer
Het resultaat van een toets is niet allesbepalend, maar draagt bij aan een betrouwbaar beeld, als stukje
van de puzzel. De juf of meester ziet veel meer van een leerling en baseert zijn oordeel niet alleen op
toetsscores. Als school gebruiken we toetsen om het onderwijs op de leerlingen af te stemmen, niet om
leerlingen in hokjes te plaatsen.

Een toets is een momentopname
Dit wordt vaak gezegd, en is natuurlijk ook waar. In principe is iedere meting een momentopname. Denk
aan de snelheidscontrole bij een auto of een weegschaal die aangeeft hoeveel je weegt. Wanneer je
met regelmaat toetst, is er een duidelijke lijn te zien door de tijd heen. Zo’n leerlijn is belangrijker dan het
resultaat op één op zichzelf staande toets.

Leren van meten, daar draait het om
Als school toetsen we niet omdat het moet, maar omdat het handvatten oplevert om het onderwijs op
de leerlingen af te stemmen. Het begint voor de juf of meester pas ná het toetsen; met alleen toetsen
ben je er niet, je moet er iets mee doen. Analyseren is ontzettend belangrijk. Dit doen we met het hele
team op de studiedag van maandag 11 februari.

Passend onderwijs, passend toetsen
Geen twee leerlingen zijn gelijk, gelukkig is ieder kind anders. De één gaat met sprongen door de
leerstof, de ander stap voor stap. Om ook leerlingen met extra onderwijsbehoeften of een vertraagde
ontwikkeling goed te volgen, bieden wij toetsen aan voor speciale leerlingen.
Ook houden we rekening met bijvoorbeeld dyslexie. Cito ‘helpt’ door middel van signalering,
aangepaste toetsen en onderzoek. Zo dragen we steeds meer bij aan onderwijs op maat.

Toetsen vanaf groep 3
Het ministerie van onderwijs zegt het volgende over toetsen bij kleuters:
“Kleuters hoeven geen schoolse toetsen meer te maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op
voorstel van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media). Volgens het kabinet past het niet bij
de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan. Kleuters ontwikkelen
zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken
doet daar geen recht aan.”
Alle kleuters een nieuw rapport!
Vanaf dit schooljaar krijgen de kleuters een nieuw rapport. Dat betekent dat
u nog steeds 2x per schooljaar een individueel rapport krijgt, maar dit rapport
is samengesteld uit observaties met behulp van de observatiemethode KIJK!
Gedurende het voorgaande half jaar heeft de leerkracht van uw kind
geobserveerd en geregistreerd hoe uw kind zich ontwikkelde.
Als school willen we dit rapport graag toelichten. Dit doet juf Tamara op de
informatie ochtend voor kleuters op donderdag 17 januari vanaf 08.30 uur in
de koffiekamer. U heeft hiervoor een aparte uitnodiging gekregen!
Nieuwe maandregel gedrag
Deze week gaat de nieuwe maandregel gedrag in. Het is een
regel die hoort bij de waarde Veiligheid: We zorgen goed voor
alle materialen en gebruiken ze waarvoor ze bedoeld zijn.
Onder veiligheid verstaan wij het accepteren van elkaars
grenzen, het houden aan de regels en afspraken, zodat er een
veilig klimaat heerst in en rond de school. We vragen niet alleen
de leerlingen om zich te houden aan de afgesproken regels. Het is
de bedoeling dat iedereen, ook alle medewerkers in de school én
de ouders zich houden aan de regels. In de groepen gaan de
lessen Kwink en Goed gedrag deze maand dus vooral over hoe je
op een goede, verantwoorde manier met materialen om gaat!

