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Allereerst allemaal uiteraard de beste wensen voor 2023! 
 

 

BELANGRIJKE DATA 

 
Maandag 16 januari  start toetsweek groep 8 

Dinsdag 17 januari OR-vergadering 

Maandag 23 januari toetsweek 1 groep 3 tot en met groep 7 en toetsweek 2 groep 8 

Maandag 30 januari toetsweek 2 groep 3 tot en met groep 7 

Dinsdag 31 januari MR-vergadering 

Woensdag 15 februari Studiedag, alle kinderen vrij 

 

 

  

LEGE FLESSEN CHALLENGE 

 
De huidige inflatie treft helaas ook ons kampbudget. Daarom 

is er een lege-flessen Challenge in groep 8, zodat we toch 

alle gebruikelijke kampactiviteiten kunnen doen. Wilt u 

helpen? Lever dan uw lege flessen in bij één van de groepen 

8. 

Dit is de tussenstand na 1 week: 

Groep 8A 187 flessen ingeleverd. Gespaard bedrag € 35,65 

Groep 8B 178 flessen ingeleverd. Gespaard bedrag € 35,70 

Groep 8C 270 flessen ingeleverd. Gespaard bedrag € 60,10 

 

 

 
 

  

TOETSPERIODE 

 
De toets-periode start volgende week voor groep 8 en in een week later ook in groep 3 tot en met groep 8. De 

toetsen nemen we af in de ochtenden. Dus afspraken met bijvoorbeeld de tandarts, huisarts of orthodontist kunt 

u het best maken vanaf 12 uur. 

Moet uw kind zich nog voorbereiden? Nee, behalve uitgerust zijn is er verder geen speciale voorbereiding 

nodig. 

 

  

NIEUWE TOETSEN EN LEERLING VOLGSYSTEEM 
 
We zijn overgestapt op een nieuw leerling volgsysteem, het IEP-Leerling VolgSysteem. 

Wij kunnen ons vinden in de onderstaande visie van de IEP. 

Een kind is meer dan taal en rekenen, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief 

vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet 

daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het  niet kan, maar door inzicht te geven 

in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. 

Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het 
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complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee we samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende 

ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten. 

In de meeste groepen maken de kinderen digitale toetsen. Dat heeft als voordeel dat e r maar 1 opgave 

tegelijk in beeld komt bij rekenen en dat kinderen ook gebruik kunnen maken van de voorleesfunctie. Naast 

het rekenen toetsen we ook Taalverzorging. Deze toets bestaat uit spelling, werkwoordspelling en het 

gebruik van leestekens. We hebben ook een leestoets, dit is vergelijkbaar met het begrijpend lezen. En dan 

hebben we nog de technisch leestoets. Die bestaat uit 2 delen: leestechniek en leesexpressie (op toon 

lezen). Het leestempo meten we niet meer bij alle kinderen. 

Een nieuwe toets betekent ook een nieuwe uitslag van de toets. Daarover informeren wij u tegen de tijd dat 

het rapport komt (februari). 

 

Wilt u meer lezen, kijk dan op de website van de IEP. IEP - Voor ouders - Bureau ICE (bureau-ice.nl) 
 

 
 

OP TIJD KOMEN 

 
Gelukkig komen de meeste kinderen op tijd op school. Heel fijn. 
Een keer te laat komen? Dat kan gebeuren. Maar voor uw kind 
kan het wel heel vervelend zijn, zeker als het vaker gebeurt. Alle 
andere kinderen zitten al op hun plek en kijken naar je,  je juf of 
meester heeft al uitleg gegeven over het programma of is zelfs al 
gestart met de les. Kortom, geen fijn gevoel voor uw kind.  
 
 
 

  

 

Fijn weekend, 

Mischa Roberts en Bianca Steman  

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/

