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Corona
Het coronavirus maakt dat we het op school best soms spannend vinden. Overal om ons
heen horen we dat scholen genoodzaakt zijn groepen naar huis te sturen. Tot nu toe zijn we
hiervan gevrijwaard en ook zijn op dit moment alle leerkrachten beschikbaar.
Door de verruimende maatregelen hoeven kinderen minder snel in quarantaine, maar de
kans op besmettingen binnen school wordt hierdoor wel groter. Wanneer komt het moment
dat we ook groepen naar huis moeten sturen? Hopelijk nooit, maar dat lijkt onwaarschijnlijk.
De toekomst zal het leren. Echter we hebben wel enigszins invloed op die toekomst. Laten
we er met elkaar voor zorgen dat we ons aan de maatregelen houden. Vandaag krijgen de
kinderen van groep 6 t/m 8 weer zelftesten mee naar huis. Het dringend verzoek om m.n. na
een weekend ook daadwerkelijk van deze zelftesten gebruik te maken. Kinderen kunnen ook
zonder klachten besmet zijn. Ook bij jongere kinderen willen wij u vragen bij corona
gerelateerde klachten en wanneer er sprake is van corona bij bijvoorbeeld gezinsleden een
zelftest te doen. Is deze positief dan zijn kinderen niet welkom op school en is het verstandig
een afspraak te maken bij de GGD.

Aanmelding nieuwe leerlingen
Helaas kon ook ons open huis op woensdag
26 januari niet doorgaan i.v.m. de corona
maatregelen. Fijn dat nieuwe ouders ons wel
weten te vinden en graag informatie willen of
vragen om een rondleiding door school.
Wij willen echter ook ouders, waarvan al kinderen
bij ons op school zitten, er op wijzen dat zij om een
aanmeldingsformulier kunnen vragen bij de
directeur. Wij zorgen er dan voor dat u een
formulier ontvangt. U kunt ook een
aanmeldingsformulier downloaden van onze
website (www.klimopschoolrijssen.nl).
Aanmeldingsformulieren graag voor 1 maart
inleveren op school.

CITO toetsen
Deze weken maken de kinderen van de groepen 3 t/m 8 weer allerlei CITO toetsen. 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.
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