
 
 
 
 
Informatie bij de rapporten van juli 2020 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Rapporten 

Zoals u gewend bent ontvangt uw kind aan het einde van het schooljaar een 

rapport. U ontvangt dit rapport ditmaal in aangepaste vorm. Dit houdt verband 

met de periode van thuisonderwijs gedurende het afgelopen schooljaar ten 

gevolge van het coronavirus. 

 

Rapport groep 1-2 

U vindt in de bijlage een verkort verslag (zes ontwikkelingslijnen) van KIJK, het 

observatie-en volgsysteem van het jonge kind. Zoals altijd geven we leerlingen 

die vanaf 1 februari op school zitten nog geen rapport mee.  

 

Rapport groep 3-4  

In het rapport is een beschrijving van de ontwikkeling van de leerlingen per 

vakgebied opgenomen. Cijfers zijn achterwege gelaten. 

 

Rapport groep 5-8 

Voor de oudere leerlingen wordt er in het rapport wel gebruik gemaakt van 

cijfers. Wanneer een kind lager dan een 5 staat voor een bepaald onderdeel, 

wordt de letter O (onvoldoende) genoteerd. Dat betekent dat er in het nieuwe 

schooljaar extra aandacht besteed zal worden aan de betreffende leerstof. 

 

Cito-toetsen 

Met betrekking tot de Cito-toetsen is grondig overleg gevoerd op stichtings- en 

schoolniveau. De keuze om de toetsen wel af te nemen is gebaseerd op het 

verkrijgen van informatie om de beginsituatie van de leerling en de groep te 

bepalen (naast informatie via observaties en methodetoetsen). Aan het begin 

van het nieuwe schooljaar richt de leerkracht vervolgens doelgericht het 

onderwijs in. Welke leerstof heeft bijvoorbeeld extra aandacht nodig? 

 

Een aantal Cito-toetsen is niet afgenomen, omdat dit geen noodzakelijke (extra) 

informatie verschaft voor de bepaling van de beginsituatie. 

Het betreft: Kleutertoetsen Taal en Rekenen - Groep 1 

Begrijpend Lezen - Groep 3  

Woordenschat - Groep 3 t/m 7 

 

Tenslotte 

We hopen u met dit schrijven goed geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u 

terecht bij de leerkracht van uw kind. 

 

Met vriendelijke groet,  

Judith Brouwer, Nelleke Mels en Christiaan de Jong 


