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’t Kuierjournaal
14e jaargang no. 9: 10-01-20

Schoonmaakavond

CITO toetsen

Zoals ook al via Klasbord medegedeeld is
de schoonmaakavond verplaatst van
woensdag 15-1 naar dinsdag 21-1.
Hopelijk hebben wij u hiermee niet in
verlegenheid gebracht en kunnen we op
deze avond vele ouders begroeten. Vele
handen maken licht werk!

De komende periode maken de kinderen
van de groepen 3 t/m 8 weer allerlei CITO
toetsen (technisch en begrijpend lezen,
rekenen, spelling en woordenschat). Door
gebruik te maken van deze toetsen
kunnen we onafhankelijk van de
methode de leervorderingen van de
kinderen op de langere termijn meten. Bij
het meten hiervan maken we gebruik van
de vaardigheidsgroei. 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.
Daarbij vinden we het belangrijk te
blijven vermelden dat een toets altijd een
hulpmiddel is, nooit een doel op zich. Een
hulpmiddel om het beeld van elke
leerling nog scherper te krijgen en
daarmee ons onderwijs nog beter af te
stemmen op zijn of haar behoefte.
Daarnaast vergelijken we de resultaten
ook op groeps- en schoolniveau. Hoe
verloopt de ontwikkeling bij de
verschillende leergebieden en in de
verschillende groepen en vervolgens
bekijken we samen met alle leerkrachten
waar aanpassingen wenselijk zijn.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Op woensdag 22 januari is er van 9.00 uur
tot 10.00 uur open huis voor ouders die
eventueel hun kind willen aanmelden op
onze school. Daarnaast is er ’s avonds een
informatiebijeenkomst van 20.00 uur tot
21.00 uur. Ouders waarvan al kinderen bij
ons op school zitten, kunnen bij de
directeur of conciërge een
aanmeldingsformulier ophalen of kunnen
deze van onze website downloaden.
Graag voor de voorjaarsvakantie weer
inleveren op school.

Zilveren week
Naast de gouden weken aan het begin van
het schooljaar hadden we deze week een
zilveren week. In alle groepen was
nogmaals aandacht voor de klassenregels
en is er samen gekeken of afspraken die in
de gouden weken zijn gemaakt nog steeds
van toepassing zijn.

basisschool Klim-Op, Lentfersweg 29, 7461 EJ Rijssen, tel. 0548-541490, e: info@klimopschoolrijssen.nl

2

Het volgende Kuierjournaal verschijnt op vrijdag 24 januari
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