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21 dec
t/m
1 jan

Kerstviering gr 1 t/m 8
Kinderen zijn ’s middags
vrij!
Kerstvakantie

Nieuws uit de M.R.
Afgelopen dinsdag stond de
vergadering van de MR in het teken
van het vernieuwde school-jaarplan.
De eerst volgende vergadering van de
MR is op dinsdag 23 februari.

Welkom op school
Wij verwelkomen Tijs Wessel. Hij is
verhuisd en 4 jaar geworden en komt
in januari bij ons in de kleutergroep.
De instromers die vanaf januari bij ons
starten in de nieuwe instroomgroep
zijn: Daan Dijkhuizen, Janny Hof,
Twan van de Sande, Julia Luiken,
Jayden Westerveen en Silke Jutstra.
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Nieuwe Facebookpagina
Zoals misschien een aantal van jullie
al heeft gezien: we hebben een
vernieuwde Facebookpagina!
Deze pagina willen we actief en actueel
houden om jullie als ouder(s)/
verzorger(s) op de hoogte te houden
van bijzonderheden in de groepen,
school gerelateerde feesten en andere
bijzondere gebeurtenissen.
De website blijven we gebruiken alleen
wordt deze wat meer informatief van
aard. Ook wordt er vanuit de
facebookpagina doorverwezen naar de
website voor overige foto’s.
We hopen jullie allen te treffen als
‘vriend’ van onze Facebookpagina!

Afnemen CITO toetsen
Voorheen namen we klassikaal
dezelfde Citotoets af. Gezien de nieuwe
ontwikkelingen is het mogelijk om
kinderen, die erg veel moeite
hebben met de Cito toets
en achterstand hebben op gebied van
Cito, adaptief te toetsen. Dit betekent
dat een kind een Cito toets op niveau
aangeboden krijgt. Het kind maakt
voor CITO een andere toets dan het
niveau waar hij / zij in de methode
mee werkt.
Waarom doen we dit?
Zodat we kinderen de cito-toetsen aan
kunnen bieden die passen bij hun
CITO-niveau.
Om te zorgen dat kinderen hun
zelfvertrouwen en motivatie behouden
en dat ze niet steeds een CITO-toets
voor zich krijgen die veel te moeilijk
voor ze is.
Om een reële uitstroom naar het
Voortgezet Onderwijs te kunnen
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bepalen. Als een kind elke keer weer
een E-score behaalt, is dit geen
betrouwbare score, want het kind kan
niet laten zien wat hij / zij kan, omdat
de toets te moeilijk is.
Hoe is het mogelijk dat kinderen
dan voor CITO op een ander niveau
werken dan de methode?
Cito meet / toetst andere
vaardigheden dan een methode toets.
Cito toetst vaardigheden die verworven
zijn op langere termijn, toetst deze
door elkaar, met andere
vraagstellingen.
Cito zegt iets over de uitstroom (naar
Voortgezet Onderwijs) van een
leerling.
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Een methode toets toetst vaardigheden
waarmee een leerling drie weken lang
geoefend heeft; korte termijn; en
checkt of een leerling voldoende heeft
opgepikt tijdens de lessen.
Het kan dus zijn dat een leerling met
de methode nog met de groep
meekomt. Maar met cito niet.
Adaptief toetsen betekent dus NIET
dat een kind een eigen leerlijn krijgt in
de klas en op een ander niveau werkt.
Dát gebeurt alleen als kinderen én met
de Cito én met de methode niet meer
mee kunnen komen en na overleg met
de intern begeleider en de
orthopedagoog.
Voorheen werden Cito toetsen ook nog
wel eens voorgelezen aan kinderen met
leesproblemen. Vanaf januari worden
er geen toetsen meer voorgelezen aan
kinderen, maar worden toetsen op een
andere manier aangeboden. Wél op
zo’n manier, dat kinderen geen 'last'
hebben van hun technisch leesniveau.

Start nieuwe instroomgroep
Na de kerstvakantie starten we met
een nieuwe instroomgroep bij de
kleuters. Alle kinderen die na de kerst
instromen omdat ze dan 4 jaar
worden, starten in die groep.
Aanvankelijk leek het erop dat we

2

jaargang 15 – nummer 12 – december 2015

opnieuw een plekje konden krijgen in
de Iegeldop, naast ons. Kort geleden
kwam er echter plotseling een kink in
de kabel. Wij zijn toen al vast gaan
zoeken naar een andere ruimte. Bij de
gemeente kunnen we wel aankloppen
maar die verwijst ons naar leegstand
in de andere scholen. Van alle opties
hebben we, denken we, de minst
slechte gekozen en dat is ruimte
zoeken in de school. Wij gaan de
personeelskamer inzetten als
groepsruimte. Dat kan qua ruimte
want de instroomgroep begint met
slechts een handje vol kinderen en zal
uiteindelijk een 15-tal kinderen tellen
(stand van zaken op dit moment). Ook
geeft het zo de gelegenheid om gebruik
te maken van alle faciliteiten in het
gebouw. Juf Marian Berens, nu ook al
verbonden aan school, zal op maandag
en dinsdag voor de groep staan en juf
Annemieke Assen, ook bekend en zeer
ervaren met kleuters, zal op woensdag,
donderdag en vrijdag les geven aan
deze groep. De lessen van juf
Annemieke op de woensdag en de
donderdag in groep 1/2 B worden
overgenomen door juf Monique de
Haan, een juf met zeer ruime ervaring
bij de kleuters. Op deze manier blijven
we als school dicht bij elkaar. Wel
blijven we met de gemeente en andere
partners naar een oplossing zoeken die
op lange termijn ook
toekomstbestendig is.
Tot de volgende nieuwsbrief.

Colofon:
Deze nieuwsbrief is een maandelijkse
uitgave van de St. Willibrordusschool te
Coevorden.
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