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Fijne vakantie 

De eerste weken fysiek onderwijs zitten er op. Fijn om te zien dat 

de draad weer opgepakt wordt. Ook heel fijn dat wij de afgelo-

pen twee weken weinig gebruik hebben hoeven maken van in-

vallers en/of noodplannen. Er heerst rust en dat voelt goed. Met 

dit gevoel zullen wij ook de draad na de voorjaarsvakantie weer 

oppakken. Maar nu eerst genieten van de vakantie! 

 

Winnaars winterse opdracht 

Wat hebben wij leuke en mooie inzendingen gehad van de win-

terse opdracht! Wij hebben veel foto’s ontvangen van bouw-

werken van sneeuw, prachtige tekeningen en schilderijen. Er wa-

ren zelfs kinderen die hun winterse uitvinding in een filmpje heb-

ben uitgelegd! Kinderen die mee hebben gedaan aan deze 

winterse thuisopdracht maakten kans op een winterse prijs. Af-

gelopen week zijn in alle groepen de winnaars bekend gemaakt. 

Zij mogen na de voorjaarsvakantie met juf Carla mee naar het 

IJspaleis. Daar worden zij getrakteerd op een heerlijk ijsje! 

 

 
 

Ouderbijdrage 

Tijdens de ouderraadvergadering is er overleg geweest over de 

ouderbijdrage. Doordat festiviteiten (vorig schooljaar én moge-

lijk ook dit schooljaar) aangepast zijn of niet door zijn gegaan, is 

er geld over. Zij willen de ouders vragen om hun mening over de 

besteding van het overgebleven geld. Op welke manier en wan-

neer zij de ouders zullen bevragen, hoort u z.s.m. 

 

Rapporten, Cito-toetsen en 10-minutengesprekken: 

Vorige week gaven wij in de nieuwsbrief aan dat wij als team in 

gesprek waren over passende rapporten, gesprekken en de af-

name van de Cito-toetsen. Hieronder informeren wij u over de 

afspraken die zijn gemaakt. 

 

Wij hebben ervoor gekozen om na de thuiswerk periode de kin-

deren en leerkrachten de tijd en rust te geven om weer in het 

gewone ritme te komen. Hierdoor hebben wij besloten om de 

rapporten iets later mee te geven dan in de kalender stond aan-

gegeven. Wij vinden het fijn om de leerlingen wel een rapport 

mee te geven. Het rapport is gebaseerd op de cijfers vóór de 

lockdown (16 weken) en cijfers na de lockdown (5 weken). In het 

rapport zal u ook een korte terugkoppeling lezen van de thuis-

werk periode. Het cijfer voor begrijpend lezen wordt dit keer ver-

vangen door een stukje tekst over Close Reading. Het rapport zal 

vrijdag 26 maart uitgedeeld worden.  

 

Van 8 maart t/m 26 maart is de Cito-toets afname in de groepen 

3 t/m 8. De cijfers van de Cito toetsen zult u niet terugzien op het 

rapport. Deze resultaten zullen wij gebruiken voor de school- en 

groepsanalyses. Wel zal het behaalde AVI niveau aangegeven 

worden, zodat u als ouder kunt zien in welk niveau uw 

zoon/dochter kan lezen. Mocht u de Cito resultaten van uw kind 

graag willen inzien dan kan dit natuurlijk altijd bij de leerkracht 

tijdens het 10 min gesprek. Deze gesprekken zullen in de week 

van 12 april plaats vinden. 

 

80% normering  

In een vorige nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gebracht 

van het feit dat de methode gebonden toetsen dit schooljaar 

met de 80% norm beoordeeld worden. In de afgelopen jaren 

hebben wij verschillende nieuwe methodes aangeschaft voor 

o.a. rekenen en taal. De overgang naar een nieuwe methode 

vraagt altijd wat inwerkingstijd voor leerkrachten en leerlingen. 

De methodes hanteren in deze periode bij de toetsen dan een 

70% normering. Dit houdt in dat een leerling bij bv. 100 vragen 

een voldoende behaalt wanneer hij/zij 70 vragen goed heeft. 

Na een periode van gewenning aan de methode wordt de nor-

mering verhoogd naar 80%. De leerling zal dan 80 vragen goed 

moeten hebben om een voldoende te behalen. Deze normering 

is beter passend bij de Cito scores en onze populatie. In de prak-

tijk kan het zo zijn dat het rapport van uw kind er dit keer dus iets 

anders uitziet dan u gewend bent. Mocht u zich hier, ondanks 

deze toelichting, toch zorgen over maken dan kunt u dit altijd 

bespreken met de leerkracht. 

 

MR-vergadering 

Dinsdag 16 februari is er weer een medezeggenschapsraad ver-

gadering geweest. Wij hebben o.a. gesproken over de thuis-

werkperiode. Vanuit de oudergeleding werd voornamelijk posi-

tief gesproken over de manier waarop wij het thuisonderwijs op-

nieuw vorm hebben gegeven. In deze tweede lockdown kon-

den wij profiteren van onze ervaringen uit de eerste lockdown. 

Genoemde verbeterpunten worden besproken met het team 

wanneer wij opnieuw met thuisonderwijs te maken krijgen.  

Notulen zijn (na goedkeuring van de MR-leden) te vinden op 

onze website. 

 

Agenda: 

Donderdag 18 feb: adviesgesprekken groep 8 

Vrijdag 19 feb: studiedag vervalt, normale lesdag! 

Zaterdag 20 t/m zondag 28 feb: voorjaarsvakantie  

 


