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VOORWOORD
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Afgelopen vrijdag zijn de vernieuwde rapporten van groep 3 tot en met 8 mee naar huis gegaan.
De rapporten geven u een beeld hoe de kinderen de afgelopen periode gepresteerd hebben, dit wordt ondersteund door de
uitslagen van de CITO. In mijn vorige nieuwsbrief heb ik u specifiek over de Cito al geïnformeerd.
Het team van Aventurijn hecht veel waarde aan het stukje waar de leerkracht beschrijft hoe hij/zij uw kind in beeld heeft met
betrekking tot welbevinden en betrokkenheid. Dat is waar het bij Ervaringsgericht Onderwijs vooral om draait. Dit rapport geeft een
beeld van uw kind en hoe hij of zij er op school voor staat. In het oudergesprek dat u binnenkort met uw kind en de leerkracht gaat
houden kunt u dit rapport als uitgangspunt pakken om samen met elkaar in gesprek te gaan en vooruit te kijken naar de komende
periode!
Afgelopen week heb ik met een tweetal ouders gesproken. Zij hadden zorg met betrekking tot hun kind(eren). Wij hebben een fijn
en goed gesprek met elkaar gehad. Een punt van aandacht wil ik u allen meegeven. Zijn er vragen, punten van zorg of zaken die u
bezighouden. Blijf er niet mee zitten, maar bespreek dit zo gauw mogelijk met de leerkracht! Hij of zij kan de zorg waarschijnlijk bij u
wegnemen of heeft een luisterend oor voor uw probleem. Mocht u geen gehoor hebben, kunt u altijd de directie benaderen of het
kwaliteitsforum. U mag altijd opkomen voor het belang van uw kind want die zorg delen we samen!
Ik wens u een fijn weekend!
Willem-Jan van Hest (interim-directeur)

Korte toelichting Cito uitslag
In het portfolio van uw kind komt u ook een blad met resultaten tegen van de Cito.
Doorgaans worden er 2 toetsen per schooljaar afgenomen. De M-toets in jan/feb en de E-toets in mei/jun.
Een B-toets is alleen dit schooljaar (ivm Corona afgenomen in sept.)
Elk niveau (Romeinse I t/m V in verschillende groene kleuren weergegeven) staat voor 20% van de schoolpopulatie in NL die in dit niveau scoort. Vandaar ook het verschil in breedte. Verticaal staat vermeldt
de vaardigheidsscore en horizontaal de toets.
Het gaat er op school niet zozeer om in welk niveau een kind scoort, maar juist laat het kind op zijn
of haar niveau wel GROEI zien! Daar is waar de focus op ligt!
In de eerste kolom ziet u de data van de
afgenomen toets (spelling, DMT, rekenen
en wiskunde en begrijpend lezen)
In kolom 2, ziet u welke toets is
afgenomen, de M-, E- of de B-toets.
In de 3e kolom staat het niveau waarop uw
kind gescoord heeft (in Romeinse cijfers)
In de grafiek ernaast ziet u het verloop
en de groei van uw kind grafisch
afgebeeld.
Mocht u meer specifieke vragen kunt u bij
de leerkracht van uw kind of bij de
intern-begeleider (juf Kitty) terecht.

