
Beste ouder/verzorger,
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Voor u weer 't Spionneke.
Het volgende Spionneke verschijnt op donderdag 11 januari 2018.
Wilt u kopij aanleveren voor het Spionneke dan kan dat t/m 9 januari 2018.
Kopij sturen naar speters@skozok.nl o.v.v. Spionneke.

Met vriendelijke groet,
Stans Peters
BS De Pionier

Fijne decembermaand

Beste ouders,

BS De Pionier - 't Spionneke 7 december 2017



Sinterklaas is net terug naar Spanje, nog 2 weken tot de kerstvakantie. Een periode met veel
speciale momenten kerst, oudjaar en de start van 2018. Een tijd van ontmoeting, saamhorigheid en
wellicht terugblikken.

Donderdag 21 december heeft vanwege de kerstviering op school gewijzigde schooltijden:
8.30-12.00 uur           school
13.15-15.15 uur         vrij
17.00-19.00 uur         kerstviering op school

Vrijdag 22 december hebben we ’s morgens gewoon tot 12.30 uur school.

Wij wensen eenieder een heerlijke kerstvakantie toe.

Met vriendelijke groeten en een fijne decembermaand
namens het team van De Pionier
Nicole van Eert-Maas
clusterdirecteur

Open dag
Woensdag 10 januari 2018 van 9.00-11.30 uur organiseren wij voor nieuwe ouders een open dag.
We hopen veel geïnteresseerde ouders te mogen begroeten deze ochtend om onze mooie school
inbedrijf te presenteren en hen met onze school kennis te laten maken.

Op verschillende manieren proberen we deze open dag onder de aandacht te brengen. Deze en
volgende week gaan kinderen posters versieren, daarna mag hij thuis voor het raam gehangen
worden ter promotie.
De kinderen vanaf groep 4 schrijven een uitnodigingskaart. Deze kaarten zijn voor nieuwe ouders
die bijvoorbeeld in uw straat of nabijheid wonen. Uw aanbeveling spelen een belangrijke rol.

Samen met de leerlingen, het team, de OV, MR, BSO en TSO gaan deze ochtend tot een succes
maken.

Rapport
Met instemming van de MR ontvangen uw kinderen met ingang van dit schooljaar twee keer per
jaar hun rapport.
Wij zijn van mening u beter te kunnen informeren middels een rapport over de voortgang van uw
kind als wij meer (toets)gegevens hebben.
Het eerste rapport zal, na afname van meerdere methode toetsen en afname van het CITO
leerlingvolgsysteem, eind januari/begin februari uitgereikt worden. Op deze manier bent u direct op
de hoogte van de CITO resultaten.
Het tweede rapport zal rond de zomervakantie meegegeven worden.
We hebben hard gewerkt om het bestaande rapport verder te ontwikkelen en presenteren u in
februari een nieuw rapport.

Uiteraard willen wij u goed blijven informeren over de ontwikkeling van hun kind. Verdeeld over het
schooljaar kunt u gebruik maken van de zogenaamde 10-minutengesprekken. Ouders/verzorgers
kunnen aangeven of ze gebruik willen maken van deze gespreksmogelijkheid en welke tijd hen het
beste uitkomt. De leerkracht maakt een verdeling en zorgt ervoor dat de ouders de tijd weten
waarop ze verwacht worden. Andersom geldt dit ook voor de leerkracht, die kan ook aangeven
gebruik te willen maken van het gespreksmoment om de ontwikkeling van het kind te bespreken.

Ouders die aan die 10 minuten niet genoeg hebben kunnen met de leerkracht een andere afspraak
maken. Andersom geldt dit ook voor de leerkracht: als hij/zij een uitgebreider gesprek noodzakelijk
vindt in verband met de ontwikkeling van het kind, dan zal hij/zij daarvoor met de ouders een



andere afspraak maken. Elk schooljaar worden er in ieder 2 oudergesprekken gevoerd over de
ontwikkeling van het kind.
De gesprekken naar aanleiding van de schoolkeuze VO in de groepen 7 en 8 worden in principe in
aanwezigheid van de betreffende leerling gehouden.

Het rapport heeft 3 belangrijk componenten als bron:
Het leerlingvolgsysteem
Hierin houdt een school de vorderingen en resultaten van elke leerling bij en ook die van de groep
van je kind en van de school.
Het meest gebruikte systeem is het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs. De resultaten
werden uitgedrukt in letters (A t/m E) of met de nieuwere verdeling I t/m V.
Voordeel van het afnemen van Cito-toetsen is dat de leerkracht een methode-onafhankelijk
meetinstrument heeft. Ook geeft het systeem een juf of meester mogelijkheden om te analyseren
wat er goed of fout is gegaan, zodat deze het onderwijs waar nodig gericht bij kan sturen.
Helaas is Cito een beladen term geworden voor veel ouders. Dit komt omdat sommige ouders en
soms ook leerkrachten de cito gebruiken als een soort eindafrekening die alles zegt over een kind.
Jammer, want Cito is juist bedoeld om op tijd problemen op te sporen en daar gericht aan te
kunnen werken; individueel en op groepsniveau.

Methode gebonden toetsen
Naast de citoscores worden in het rapport ook de dagelijkse leerprestaties van je kind beoordeeld.
Dit gebeurt aan de hand van methode-gebonden toetsen die je kind gedurende het schooljaar krijgt.
Hiermee wordt een gedeelte van de stof die in de voorafgaande periode intensief geoefend is
getoetst. Kennis die dus nog vers in het geheugen ligt als het goed is. De resultaten vallen dan ook
vaak hoger uit dan die van de Cito-toetsen. Dit komt omdat deze een deel van de stof toetst die de
afgelopen maanden aan bod is geweest.
Het afnemen van methode gebonden toetsen zijn heel nuttig; op deze manier kan een leerkracht in
detail volgen hoe een kind de stof heeft verwerkt en indien nodig direct herhaling of verrijking
aanbieden.

Observaties
Naast schriftelijke toetsen observeert de leerkracht de kinderen ook in de klas. Motivatie,
nieuwsgierigheid, concentratie, werkhouding, inzet, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid,
nauwkeurigheid, humor, daadkracht zijn voorbeelden van zaken die een leerkracht goed kan
beoordelen als ze een kind elke dag aan het werk ziet in de klas.
De observaties van een leerkracht zijn zeker een belangrijk onderdeel van de beoordeling van
leerlingen. Succes is tenslotte niet alleen afhankelijk van goede leerprestaties.
Persoonlijkheidskenmerken zijn minstens zo belangrijk en ook hierin kunnen kinderen enorm
groeien.

De Pionier

Kromstraat 12, 5554 NH Valkenswaard

bs-de-pionier.nl

Vragen? 040 2070072 of infodepionier@skozok.nl

 


