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Nieuwsbrief februari 2022

Belangrijke data

● Maandag 21 februari: Adviesgesprekken groep 8

● Woensdag 23 februari: Carnaval! (ook groep 1 is welkom)

● Donderdag 24 februari: Rapporten groep 1-8 mee

● Vrijdag 25 februari: Studiedag, alle kinderen vrij: start voorjaarsvakantie

● Maandag 7 maart: Groep 1-8 weer naar school

● 7, 9, 15 en 17 maart: Voortgangsgesprekken groep 1-2, 3-4, 7 (groep 5-6 twee weken later)

Vanuit het team
Hier is de nieuwsbrief van februari met onder andere informatie over de Cito-toetsen, Carnaval en de
aankomende ontwikkelgesprekken.
Op dit moment is het elke dag weer een verrassing hoeveel kinderen en teamleden er op school zijn i.v.m.
corona. Helaas hebben ook wij ermee te maken gehad dat er af en toe een groep thuis moest blijven omdat er
geen vervanging te vinden was. We vinden het heel fijn om te merken dat er veel begrip is bij u als
ouder/verzorger en de kinderen. Gelukkig hebben de leerlingen die met corona thuis zitten over het algemeen
milde klachten. Hopelijk zijn we snel weer compleet op school. Tot die tijd blijven we de kinderen volgen, of op
school of thuis.
Als u vragen/opmerkingen heeft kunt u altijd mailen of bellen met school, wij staan open voor uw feedback.

Studiemiddag
Woensdag 12 januari hebben wij als team een studiemiddag gehad. Als school zijn we ons aan het
professionaliseren op het gebied van begrijpend lezen en luisteren. Met behulp van externe experts leren we de
nieuwste inzichten om onze lessen nog beter te maken. De volgende studiedag staat gepland op vrijdag 25
februari, alle kinderen zijn die dag vrij.

CITO-toetsen
De groepen 3 t/m 8 maken deze weken de CITO toetsen.
Samen met de methode toetsen, gesprekken met de
kinderen en de resultaten van de CITO toetsen kunnen we
een goed beeld schetsen waar de kinderen nu staan in hun
ontwikkeling. Elke leerkracht bekijkt deze resultaten. Ook
hier wordt ook schoolbreed met het team naar gekeken en
wordt het besproken. Zo kunnen we ons onderwijs blijven
aanpassen aan de behoefte van de groep en de individuele
leerling.
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CITO-score
Iedere school is verplicht om een onafhankelijke toets af te nemen op didactisch gebied om de onderwijskwaliteit
te volgen en verantwoording af te kunnen leggen aan de inspectie. Wij zijn ons ervan bewust dat een kind meer is
dan deze resultaten. We willen u meenemen in hoe u de score kunt interpreteren.

De CITO-score zegt iets over de ontwikkeling van het kind op didactisch gebied. Wij bekijken deze scores op
individueel niveau en op schoolniveau. Op school staat de ontwikkeling van het kind centraal en zijn cijfers een
middel om te duiden of een kind en de school zich voldoende ontwikkelen. Ieder kind moet zich kunnen
ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. Om de onderwijskwaliteit te waarborgen stelt de school ambities,
passend bij de populatie. Met het team worden deze ambities geëvalueerd.

U bent gewend dat de CITO-score wordt weergeven in een romeins cijfer I t/m V . Vanaf dit schooljaar is ervoor
gekozen om de scores anders weer te geven, namelijk van A t/m E. Deze scores geven een duidelijker inzicht of
de kinderen boven of onder het landelijk gemiddelde zitten.
A en B score is samen 50% en is boven het landelijk gemiddelde. In de huidige I t/m V score is dit minder
duidelijk omdat de de III-score in het gemiddelde ligt, je weet dan niet of een leerling boven of onder het
landelijk gemiddelde scoort.
Daarnaast is de E-score alleen de laagste 10%, dit is een duidelijk signaal voor lees-rekenproblemen. De oude
V-score was 20% van de leerlingen en duidt daarmee een te grote groep aan.

In onderstaande tabel kunt u zien wat de score A t/m E inhoud.

A –  25% – ver boven het landelijk gemiddelde
B – 25% – ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde
C – 25% – net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
D – 15% – ruim onder het landelijk gemiddelde
E  – 10% – ver onder het landelijk gemiddelde
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Voortgangsgesprekken
Graag bespreken wij de ontwikkeling van uw kind middels een voortgangsgesprek. Deze gesprekken vinden
plaats op 7, 9, 15 en 17 maart (in de middag), groep 2 het liefst inschrijven bij juf Ingeborg. U krijgt tegen die
tijd een uitnodiging via Schoudercom. Voorafgaand krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 een rapport mee naar
huis (donderdag 24 februari). In dit rapport staat beschreven hoe wij uw kind zien in de klas en wat de resultaten
van de methodetoetsen en de CITO-toetsen zijn. Groep 8 heeft geen voortgangsgesprek omdat hun ontwikkeling
al is doorgesproken tijdens de adviesgesprekken.

Gym
Vanaf volgende week gaan we op dinsdag weer met de groepen 3-8 naar de gymzaal. De corona regels laten dit
weer toe en we hebben het ook kunnen regelen met de werkende teamleden. Het kan voorkomen dat het
onverhoopt een keer niet lukt als er teamleden afwezig zijn.

Carnaval
Woensdag 23 februari staat deze dag gepland. Groep
1 is deze dag ook welkom: als uw kind niet komt geef
dit dan even aan bij juf Ingeborg. We hebben een
aangepast programma en blijven in de eigen groep.
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school
komen (er is geen specifiek thema) en krijgen in de
pauze wat lekkers te eten en te drinken van de
ouderraad. Let er wel op: we willen geen confetti en
serpentine spray, dit is niet goed schoon te maken.
We maken er een leuke feestdag van samen met de
kinderen waar spelletjes worden gespeeld en waar
wordt gehost en gedanst.
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