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IEDER KIND, ELKE DAG, EEN ☺ GEVOEL 

wjw 10, week 02, 9 januari 2020 

 

 
  

23 januari 
14 februari  

21 februari 
24 t/m 28 februari  
 

 

TLiM informatie voor ouders om 14.30 uur 
Rapport komt mee naar huis 

Studiedag 
Voorjaarsvakantie 

 
Beste ouders,  

 
Ik begin dit wjw met een berichtje van 3 kinderen uit groep 7b. 

 
Actie Australië 

 
Beste ouders, 

Wij, Senna, Jill en Danique van groep 7b, willen graag zoveel mogelijk geld ophalen voor de bosbranden in Australië. Wij 
willen graag dat dit zo snel mogelijk stopt en dat de mensen en de diertjes geholpen kunnen worden door onze 
donaties. Er zijn al miljoenen dieren verbrand en vele mensen hebben geen huis meer. 

Dit doen wij door lege statiegeldflessen te verzamelen. We gaan al heel erg goed, alleen het kan altijd beter.  
Wij gaan bij mensen langs de deuren en vragen of zij lege statiegeldflessen overhebben voor de bosbranden in 

Australië. Heel veel mensen hebben hier al aan meegewerkt. Wij hebben nu ongeveer al 200 euro opgehaald.  
Op school mogen wij nu een zwembad neerzetten die gevuld mag worden met lege statiegeldflessen. Zo hopen wij 

NOG meer geld op te halen voor Australië. Hebt u nog een fles over voor deze bosbranden waar onze hulp hard nodig 
is? Laten we het met z’n allen verdubbelen…… op naar de 400 euro! Het geld zal overgemaakt worden aan het Rode 

Kruis en IFAW. 
 

Groetjes van Senna, Jill en Danique   
 
De kinderen hebben in de groepen verteld over hun actie. Nu gaven kinderen aan dat zij ook wel langs de deuren willen 

gaan om flessen op te halen. Wij hebben aangegeven dat de kinderen dit in overleg met u als ouders dienen af te 
stemmen. Mochten ze het willen dan hebben wij een briefje gemaakt dat de kinderen kunnen laten zien dat het voor een 

actie is.  
Mocht u kratten met flessen hebben die u wilt schenken, dan vragen wij u contact op te nemen met de ouders van de 

kinderen. Hun gegevens kunt u op school opvragen. Het zwembad zal tot en met 24 januari op school staan om uw 
flessen te doneren. 

 
Afgelopen maandag zijn we in de groepen gestart met het proosten op het nieuwe jaar en de verhalen aan elkaar te 

vertellen over de vakantie. Ook werden de eerste lessen weer gegeven en werd er vooruitgekeken naar de leerstof voor 
de komende weken. Vanaf 20 januari gaan ook de Cito toetsen plaatsvinden en zullen in het ouderportaal de niet-
methode toetsen dicht staan. Dit heeft ermee te maken dat de leerkrachten de toetsen met de kinderen willen 

bespreken nadat zij deze hebben nagekeken.  
De Citotoetsen nemen we niet zomaar af. Voor een kind is de basisschool een belangrijke periode in zijn leven. Er wordt 

een basis gelegd voor zijn verdere ontwikkeling. Kinderen met talenten om later complexe economische vraagstukken op 
te lossen, zitten samen in een groep met kinderen die later beter tot hun recht komen in de meer praktische beroepen.  

Van een leerkracht wordt gevraagd te anticiperen op de onderlinge verschillen. Het is zijn/haar taak te selecteren welke 
aanpak voor welke leerling het beste werkt. Hiervoor heeft de leerkracht zo objectief mogelijke informatie nodig over het 

kennis- en vaardigheidsniveau van de kinderen. Deze informatie verzamelt de leerkracht door gesprekken te voeren, te 
observeren, gemaakt werk na te kijken en door periodiek toetsen af te nemen.  
Op basis van deze informatie richt de leerkracht het onderwijsprogramma in voor de komende periode. Al deze 

waarnemingen dienen er voor leeropbrengsten uit het verleden in de les van nu te gebruiken. Het is nodig om te 
analyseren hoe leerlingen het beste leren en in welk tempo ze zich ontwikkelen.  
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De gegevens uit de waarneming betekenen ook iets voor het gedrag van de leerkracht. Ze maken zichtbaar in hoeverre 

zijn pedagogische en didactische aanpakken effect hebben gehad. Regelmatig verzamelen en analyseren van 
toetsgegevens is dus niet alleen voor de ontwikkeling van de leerling van belang. Ook de leerkracht heeft deze 

informatie nodig om te kunnen reflecteren op zijn eigen invloed op de ontwikkeling van zijn leerlingen. 

Natuurlijk kijken wij op school veel breder. Wij brengen ook systematisch items als zelfredzaamheid of samenwerkend 

leren in beeld en benutten de talenten van de kinderen om aan betrokkenheid, juiste taakaanpak, concentratie en 
motivatie te werken. 

Om te weten te komen of de leerlingen de leerstof beheersen, bekijkt een leerkracht systematisch de vorderingen. De 
toetsen, die onderdeel zijn van de lesmethode zijn de ‘methodegebonden toetsen’. 
Methodegebonden toetsen zeggen de leerkracht of de doelen die in een bepaalde periode aan bod zijn geweest worden 

beheerst. Deze vorm van toetsen kent een belangrijke beperking: een methodegebonden toets zegt niet waar een 
leerling zich bevindt ten opzichte van de landelijke normen. Het is daarom zaak om óók een Cito-toets af te nemen. 

Omdat het overgrote deel van de scholen in Nederland Cito-toetsen afneemt, kunnen we de leerlingen vergelijken met 
hun leeftijdgenootjes. We noemen deze toetsen methodeonafhankelijke toetsen, omdat ze los van de methode staan. 

Met deze vaardigheidstoetsen meten we de output van het onderwijs, hoofdzakelijk op de basisvakken Nederlandse taal 
en rekenen. 

We meten niet of een leerling een specifiek doel wel of niet beheerst, maar de algemene vaardigheid van de leerling in 
vergelijking met andere leerlingen op een vaardigheidsschaal. Het is een normtoets. Waar de methodetoets informatie 

geeft of een leerling iets wel of niet kan, biedt een vaardigheidstoets informatie of een leerling iets meer of minder kan 
vergeleken met zijn leeftijdsgenootjes. 
 

Na afname van de toetsen en het maken van de rapporten willen vaak veel ouders en kinderen een gesprek met de 
leerkracht. Hiervoor zal de leerkracht u via Parro vanaf maandag 27 januari uitnodigen. Wij verwachten dat alle ouders 

zich voor een gespreksmoment inschrijven, mits er andere afspraken gepland staan. 
 

Uitgeroepen staking 30/31 januari 
Ongetwijfeld heeft u gehoord over de uitgeroepen staking in het onderwijs op 30 en 31 januari.  

Op dit moment kunnen wij u nog niet vertellen of dit ook consequenties heeft voor onze school. Wij zijn nog in 
afwachting van een standpunt van ons bestuur en collega’s hebben nog de tijd om na te denken of ze willen deelnemen 

aan de staking. Collega’s hebben het recht om deel te nemen aan de staking en vervolgens bepalen wij in overleg met 
het bestuur of de school wel of niet open is op deze 2 dagen.  
Ik hoop u zo spoedig mogelijk meer informatie te kunnen geven. 

 
VierKeerWijzer thema: Waarheen? 

De feestmaand is weer voorbij en alle kerstspullen zijn weer opgeruimd en in de klassen zijn wij weer begonnen aan een 
nieuw thema. “Waarheen?” staat dit keer centraal in alle groepen. En waar gaan alle groepen dan heen? Bij de kleuters 

gaan de kinderen naar het circus en leren zij alles over wat er daar gebeurt. Van de kaartjes kopen tot de optredens 
tijdens de voorstelling. Er zal in de hal zelfs een ware circustent ontstaan. In de groepen 3/4 gaan de kinderen alles 

leren over vogels in de winter. Welke vogels blijven hier en welke trekken naar het zuiden? Binnenkort kunnen de 
kinderen het u vertellen. In de groepen 5/6 gaat de reis naar Oost- en West-Nederland. Zij leren alles over de dijken en 

de Randstad en onze havenstad Rotterdam. 
In de groepen 7/8 maken ze een ijskoude reis naar de poolgebieden en leren zij hoe de wereld ontdekt werd door 
bijvoorbeeld Columbus en Willem Barentsz. Genoeg weer te ontdekken dus de komende tijd bij ons nieuwe thema! 

 
Ontwikkelteam VierKeerWijzer 

 
TLiM 

The Leader in Me 
Persoonlijk leiderschap is wat we de kinderen graag willen leren met The Leader in Me. We leren de kinderen pro-actief 

te zijn, niet af te wachten, verantwoordelijk te zijn voor hun eigen spullen, eigenaar te worden van hun eigen leerdoelen, 
om iets goeds te doen voor een ander. Kortom allemaal mooie eigenschappen die de kinderen later verder zullen 

brengen in het leven.  
Om u te informeren over waar de kinderen en de school mee bezig zijn staat er op donderdag 23 januari van 14.30 - 
15.00 een presentatie gepland in de grote hal van de school. Er zullen kinderen en leerkrachten aanwezig te zijn om te 

presenteren en te vertellen over de 7 gewoonten van The leader in me. Komt u ook? We beginnen om 14.30 uur.  
 

Ontwikkelteam TLiM 
 

Besmettelijke ziektes 
Naar aanleiding van de vele ziektemeldingen en vragen over de waterpokken van voor de vakantie wil ik u meegeven 

dat wij de richtlijnen van de GGD volgen, waarbij wel opgemerkt dient te worden, dat uw kind wel fit genoeg moet zijn 
om naar school te komen. 


