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CITO Toetsen
Vanaf 9 maart t/m 31 maart worden de Cito LOVS toetsen weer afgenomen bij groep 3 t/m 8 (groep 8 begint een
week eerder i.v.m. verwijzingen naar het voortgezet onderwijs).
Twee keer per jaar in januari/februari en juni worden deze methode onafhankelijke toetsen afgenomen. Methode
onafhankelijk wil zeggen dat deze toetsen gebruikt worden naast alle methodes. Scholen zijn verplicht om de
ontwikkeling van hun leerlingen op een objectieve manier in beeld te brengen en te volgen.
We nemen ze dit jaar gewoon af, ondanks dat er een lockdown is geweest.
De citotoetsen meten naast het niveau van de leerling ook het groepsniveau en het schoolniveau. Aan de hand
van het aantal goede antwoorden komt er een vaardigheidsscore uit. Deze vaardigheidsscore hoort bij een
bepaald niveau. Zo kunnen wij als leerkrachten zien op welk niveau uw kind presteert in vergelijking tot de
‘gemiddelde” Nederlandse leerling. De vaardigheidsscores gebruiken we ook om de vooruitgang te meten. Dit is
van groot belang. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat de leerlingen steeds op hun niveau stappen vooruit
maken. Wij spreken dan van groei, de vaardigheid score gaat in punten vooruit.
Na de afname gaan we de resultaten goed bekijken. Dat noemen we analyseren. We gaan dan onderzoeken hoe
bijvoorbeeld de groepen de cito reken toets gemaakt hebben. We bekijken dan welke onderdelen de leerlingen
lastig vinden en welke juist heel goed gaan.
Hieruit ontstaan dan weer verbeterplannen. Op deze manier spelen we in op de ontwikkeling van zowel
individuele leerlingen als de groep. We nemen cito toetsen af voor technisch lezen, leestempo, AVI, begrijpend
lezen, spelling en rekenen.
Als school vinden we het heel belangrijk dat leerlingen deze toetsen in alle rust kunnen maken, zodat leerlingen
zich goed kunnen richten op een toets. De leerkrachten zorgen voor een ontspannen sfeer.
We gaan ervan uit dat alle kinderen gewoon hun best doen.
Op maandag 12 april (middag) en dinsdag 13 april (middag) staan de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7
gepland. Dit zullen we zeer waarschijnlijk via SocialSchools gaan doen. U hoort hier nog meer over.
Als ouder wordt u dan op de hoogte gebracht over de ontwikkeling van uw kind.

Deze keer gaan we voor het eerst een ander rapport gebruiken, dat heet MijnRapportfolio.
Dit is voor groep 1 t/m 8, groep 1&2 krijgt een combinatie van Onderbouwd en dit rapportfolio.
Hierin vertellen we iets over het welbevinden, Dalton, de kinderen gaan reflecteren op hun eigen ontwikkeling
iets over henzelf zeggen en er komen foto’s in te staan waar de kinderen trots op zijn. Ook zullen de ‘harde’
cijfers op de methodetoetsen en de resultaten erin komen te staan. Vandaar dat geen enkel kind eerst het
Rapportfolio krijgt, we bespreken het eerst met het kind en met u als ouders/verzorgers en dan pas krijgt u het
mee naar huis (digitaal). Wij willen hiermee het eigenaarschap van de leerlingen vergroten, zij gaan als het ware
dit deel van het gesprek leiden. Meer informatie staat op https://mijnrapportfolio.nl

Gymlessen beweegteam Weststellingwerf
Meester Timo geeft in de week van 8 t/m 12 maart en in de week van 15 t/m 19 maart de gymlessen. Wij vinden
dit erg leuk en hebben er zin in!

Schoolvoetbal
Het schoolvoetbaltoernooi dat dit jaar op woensdag 7 april zou plaatsvinden is voor nu afgelast. De organisatie is
druk bezig om een alternatief te verzinnen. Dat betekent dat het misschien wel op een ander moment door zal
gaan. We hopen natuurlijk dat dat gebeurt, want het is één van de mooiste toernooien van het schooljaar.

Dag ouders,
Voor de Lock down zat ik op donderdagochtend in school. Jullie konden langskomen met vragen over de
opvoeding en ontwikkeling van jullie kind. Tijdens de Corona is dit wat lastig in te vullen, maar ik kan me
voorstellen dat er misschien vragen zijn. Jullie mogen mij bellen op donderdagochtend tussen 8.30 en 9.30 uur
op nummer 088 22 99 407. Lukt dit niet, dan mogen jullie altijd bellen naar het telefonisch spreekuur van de
pedagogen op nummer 088 22 99 444. Ik hoop jullie snel weer fysiek te kunnen zien!
Vriendelijke groet,
Gelske
Pedagoog GGD Fryslan

Agent op bezoek
Vanochtend was de nieuwe wijkagent Leon bij ons op bezoek. Het was een kennismakingsgesprek. Ook is hij
even langs alle groepen geweest. er waren veel vragen en de belangstelling was groot. We gaan Leon nog eens
uitnodigen en dan kan hij wat langer per groep aanwezig zijn en kunnen de kinderen ook nog in de politieauto
zitten. Het was leuk om Leon te leren kennen en het wordt nog vervolgd!!

Schaatsen
De groepen 5 t/m 8 (degene die willen en schaatsen hebben) gaan vanmiddag schaatsen! Wij vinden het erg leuk
dat de ijsbaan open is en als er weer ijs ligt en Corona laat het toe, zullen we ook met de lagere groepen (3&4)
gaan schaatsen. We wensen de leerlingen die gaan schaatsen veel plezier!

Guppy’s
We hebben in ons aquarium een overschot aan (zwangere) guppy’s. wie er belang bij heeft, mag een mailtje naar
Rik (directie@obdzuid.nl) sturen en krijg je ze gratis voor in je aquarium. Ze zijn handtam en gezellig in de
omgang.

Bijlesmeester
We hadden met de bijlesmeester afgesproken dat we komende week zouden starten met de bijlessen. Deze
afspraak stond al vanaf december (begin lockdown).
Op maandag voor groep 8, op dinsdag t/m donderdag voor een aantal leerlingen van groep 3 t/m 7. Nu blijkt dat
de persoon die de lessen uit zou voeren een andere baan heeft gekregen en dat organisatie op dit moment bezig
is om de opengevallen plek te vullen. Wij balen hier ontzettend van en hebben dit ook laten weten aan de
organisatie. Maar ze zijn nog niet zover dat we volgende week kunnen starten, vandaar dat de lessen op
maandag 1 maart gaan starten (dus direct na de voorjaarsvakantie). Onze excuses voor het ongemak.

