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Beste ouders,
Inhoud:

- Cito / AVI /DMT
- Staken
- Toppiesport

Cito / AVI / DMT (toetsperiode)
We zitten inmiddels bijna op de helft van het onderwijsjaar. In januari en februari is het dan weer de
periode van de midden toetsen. De volgende toetsen worden aangeboden:
Cito = rekenen, spelling, begrijpend luisteren, begrijpend lezen en woordenschat.
AVI= technisch lezen van een verhaaltje
DMT = technisch lezen van losse woorden, die in moeilijkheidsgraad oplopen
Groep 1 en 2 hebben geen specifieke toetsen met 1 uitzondering. Hier wordt veelal door observatie
vastgesteld wat een kind laat zien en waar het dan qua ontwikkeling zit. In groep 2 wordt wel de
leervoorwaardentoets afgenomen. Dit is een indicator waardoor duidelijk wordt of een kind de
basisvoorwaarden in zich heeft, om in groep 3 de stap naar het lezen te maken.
Voor de groepen 3 t/m 8 gaat het om de vakgebieden, rekenen, spelling, technisch lezen, woordenschat en
vanaf groep 4 komt daar begrijpend lezen bij. In groep 3 wordt de toets begrijpend luisteren afgenomen.
Op basis van de uitkomsten van alle toetsen en van alle tussentoetsen uit de methodes wordt de balans
opgemaakt. In een groepsplan wordt voor de 2e helft van het jaar de doelen en de aanpak per vakgebied
beschreven.
Wat we met elke leerling kunnen bereiken verschilt wel. De één is goed in rekenen en een ander juist
minder en dit geldt natuurlijk ook voor taal en lezen.
Daarom wordt de groep in drieën verdeeld.
- De basisgroep maakt de basisleerstof (is het aanbod uit de methodes)
- Er zijn ook leerlingen die wat meer aankunnen. Voor hen gelden dan ook nog andere doelen met
juist iets meer uitdaging (meer of moeilijker werk).
- De derde groep is de groep die juist wat meer uitleg door de leerkracht nodig heeft. De doelen
worden aangepast aan wat zij kunnen en ze maken dan bijvoorbeeld minder werk of wat
makkelijker werk.
Eind juni volgt dan weer een dergelijke toetsronde, waarin natuurlijk wordt gekeken of de gestelde doelen
ook werkelijk zijn behaald. De uitkomsten worden geëvalueerd en zijn de basis voor de aanpak in het
daarop volgende leerjaar.

Staken
Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020 zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 8 vrij in verband met de
landelijke onderwijsstaking.
Toppiesport
Op vrijdag 14 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 weer een extra gymles van de
Toppiecoaches. Groep 3 begint weer om 8.30 uur in Xiejezo.

Volgende nieuwsbrief : donderdag 6 februari 2020
Agenda
Donderdag 30 en vrijdag
31 januari 2020

Staken
Kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij
De Peuterspeelgroep gaat wel door

Maandag 10 februari 2020

Studiedag
Kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij
De Peuterspeelgroep gaat wel door

Dinsdag 11 februari – donderdag
13 februari 2020
Vrijdag 14 februari 2020

Adviesgesprekken groep 8

Maandag 17 februari 2020

Toppiesport
Groep 3 start om 8.30 uur in Xiejezo
Rapport mee

Maandag 17 februari – donderdag
20 februari 2020
Vrijdag 21 februari 2020

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

Maandag 24 februari – vrijdag 28
februari 2020

Voorjaarsvakantie
Alle kinderen zijn vrij

Studiedag
Kinderen van de groepen 1 t/m 8 zijn vrij
De Peuterspeelgroep gaat wel door

