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Cito toetsen 
 

De groepen 3 t/m 8 zijn deze week weer gestart met de zogenoemde Cito 

toetsen. Vanaf dit schooljaar werken we met de vernieuwde toetsen van Cito, 

namelijk de toetsen van Leerling in beeld. Deze toetsen zijn, in vergelijking met 

de oude toetsen, korter, overzichtelijker en minder talig. In de weergave van de 

resultaten ligt de focus op de eigen groei en het laat het functioneringsniveau 

van het kind zien. Het functioneringsniveau is het landelijk gemiddelde van de huidige jaargroep. We 

kijken er dus altijd naar of uw kind ontwikkelingsgroei doormaakt. Bij de rapporten krijgt u nog een 

uitdraai met de uitleg hoe u dit kunt aflezen. 

 

De toetsen van Leerling in beeld zijn ons leerlingvolgsysteem. Ze geven samen met de toetsen van de 

methode en observaties in de klas een beeld van uw kind. De toetsen zijn bedoeld om inzicht te krijgen 

in het niveau en de voortgang van uw kind. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar onze 

schoolgids. 

 

Leerling in beeld geeft ook de mogelijkheid om eind groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet 

onderwijs te geven. Hierdoor komt de Entreetoets te vervallen. 

 

Groetjes, 

Shanti & Laura (intern begeleiders)  

 

 

 

Woensdag 1 februari om 08:30 uur a.s. gaan we 
onze beide locaties omtoveren naar carnavalssfeer. 

Komt u mee helpen de slingers op te hangen? 
Graag een mailtje aan 

ouderraadrubenshof@obsrubenshof.nl 
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Van 25 januari tot en met 4 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Het doel 

van deze dagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 

kunnen lezen, veelal kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud.  

 

 

Jaarlijks wordt de ‘prentenboek top 10’ gekozen en het 

‘prentenboek van het jaar’. Dit jaar is dat bijzondere prentenboek 

van het jaar ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’. Op obs 

Rubenshof zullen we in deze periode (zeker bij de Voorschool en in 

groep 1-2) extra veel voor gaan lezen. In de groepen 1-2 krijgen we 

ook nog bezoek van opa’s en oma’s die voor komen lezen. De 

doelgroep is dan wel 0 tot 6 jaar, maar voorlezen is voor alle 

leeftijden leuk, dus… Leest u thuis ook mee? 

 

Heel veel (voor)leesplezier!!! 

 

 

Creatieveling gezocht voor de KLEUTERDAG! 
 
Op vrijdag 26 mei is onze kleuterdag.  Zoals u wellicht weet, heeft onze 
kleuterdag altijd een thema. Dit jaar is dat circus. Op deze dag wordt 
er door de vaders die mee mogen altijd een toneelstuk voor de 
kinderen gespeeld.  Bent u die ouder, verzorger, opa of oma die het 
leuk zou vinden om daar het verhaal voor te schrijven? Voor meer 
informatie, mail naar juf Eus eus.vanopdorp@obsrubenshof.nl 
 
 

 
 
Oudercarrousel  
We hebben veel aanmeldingen voor de oudercarrousel ontvangen en de 
planning is gemaakt! Als u niet kunt deelnemen aan de door u gekozen 
workshop dan bent u inmiddels per mail door ons hierover geïnformeerd.  
We wensen iedereen een leerzame & fijne avond toe!  
 
 
 

 
Helaas kon het bezoek van groep 4 aan de 
Mienushal vandaag vanwege het slechte weer niet 
doorgaan.  Aanstaande zondag is er een Open Dag 
voor heel Oosterhout tussen 12 en 16 uur. Een 
leuke tip voor een uitje dit weekend! 

mailto:rubenshof@obsrubenshof.nl
http://www.obsrubenshof.nl/
mailto:eus.vanopdorp@obsrubenshof.nl

