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Studiemiddag
Op dinsdagmiddag 29 januari hebben we
met het hele team wederom een
studiemiddag en hebben de kinderen
geen school. Onder begeleiding van een
extern deskundige gaan we nadenken
over het nieuwe schoolplan 2019-2023.
Een schoolplan is een document waarin
een school eens in de 4 jaar het beleid van
de kwaliteit van het onderwijs beschrijft.
Op dit moment werken we met het
schoolplan 2015-2019. Aan het einde van
dit schooljaar moet het schoolplan 20192023 klaar zijn. In dit schoolplan willen wij
beschrijven hoe onze school er in de
wereld van morgen uit moet zien en wat
dat betekent voor ons onderwijs?’ Een
pittige opdracht.

CITO-toetsen
De komende periode moeten de kinderen
in de groepen 3 t/m 8 weer allerlei CITO
toetsen maken. Veel kinderen vinden deze
toetsen moeilijk en dat is ook wel een
beetje begrijpelijk. Bij methode gebonden
toetsen we de leerstof die in de periode
daarvoor in de les aan bod is gekomen. Bij
de landelijke CITO toetsen we
onafhankelijk van de methode de
leervorderingen op de lange termijn.
Hierbij moeten de kinderen in de eerste
plaats het geleerde toepassen en in de

tweede plaats kan het zijn dat die leerstof
de afgelopen periode niet in de klas is
behandeld.
Waarom dan toch gebruiken maken van
deze toetsen?
Een methode-gebonden toets zegt niet
waar een leerling zich bevindt ten
opzichte van landelijk normen. De CITOtoetsen zijn objectiever en maken
vergelijking mogelijk met andere
leerlingen, groepen, scholen etc.
Daarnaast kunnen we met behulp van de
CITO-toetsen de vaardigheidsgroei van
een leerling meten. De vaardigheidsgroei
is het verschil tussen twee
meetmomenten. Dit is halverwege het
schooljaar en aan het eind van het
schooljaar. We meten dus niet of een
leerling een specifiek doel wel of niet
beheerst, maar de algemene vaardigheid
van de leerlingen in vergelijking met
andere leerlingen op een
vaardigheidsschaal. Ondanks een lage
score kan dus een leerkracht wel
tevreden zijn over de vaardigheidsgroei
van de afgelopen periode. Is deze
voldoende, dan kan de leerkracht
doorgaan met wat hij deed. Is de
vaardigheidsscore onvoldoende, dan is
het zaak te onderzoeken of de
onderwijsaanpak wel passend was en
formuleert hij eventueel een andere
aanpak.
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Open huis
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Streetwise
Binnenkort krijgen alle kinderen een informatiefolder mee over ANWB Streetwise. Dit is een
praktische training in verkeersvaardigheid speciaal voor kinderen op de basisschool. Wij gaan
op donderdag 31 januari hier aan deelnemen. Het programma kent 4 verschillende
onderdelen. Voor groep 1 en 2 is dit ’Toet toet’. Groep 3 en 4 doen mee aan ‘Blik en klik’. Het
programma voor groep 5 en 6 heet ‘Hallo auto’ en groep 7 en 8 gaan actief aan de slag met het
onderdeel ‘Trapvaardig’. In de brochure worden de onderdelen verder beschreven, zodat u
weet wat uw kind zal leren. Wilt u er rekening mee houden dat voor het onderdeel ‘Hallo auto’
na half negen de Lentfersweg tussen de Karel Doormanstraat en de Schoolstraat voor auto’s
wordt afgesloten. Voor 12.00 uur gaat de weg weer open.

Musical Vrijdag 8 februari 2019 19.00 uur

Vrijdag 8 februari is een bijzondere avond. In onze kerk wordt dan door de kinderen een
musical van het verhaal van de uittocht van Mozes uitgevoerd. Samen met vriendjes en
vriendinnetjes spelen de 16 jongens en meisjes die op 30 juni hun eerste Heilige Communie
doen dit verhaal. En het zou natuurlijk wel leuk zijn als de kerk dan ook vol zit. Vriendjes en
vriendinnetjes, papa’s en mama’s, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, iedereen is van harte
welkom.
De musical begint om 19.00 uur in de H. Dionysiuskerk. Tot dan!

Proficiat
Dolgelukkig, trots en blij schuiven Paul en Marieke Meulman een stoeltje bij voor Guus Joseph.
Geboren op 4 januari. Proficiat Mirthe en Maud met jullie broertje en Paul en Marieke met
jullie zoon.

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 1 februari
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