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Cito M-toetsen
Normaal gesproken starten we
in de loop van januari met het
afnemen van de Cito M-toetsen.
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Bijlage:
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Nu zitten we natuurlijk niet in
een gewone situatie en loopt
alles anders.
Op advies van de PO-raad
(primair Onderwijs) en van Cito
zelf worden de toetsen niet
thuis of online afgelopen.
Wij staan als team trouwens
volledig achter dit advies. We
wachten tot we weer fysiek
naar school gaan. We gaan eerst
een week of twee wennen en
starten dan pas met de toetsen.
Cito heeft al aangegeven dat
tot 31 maart alle gegevens
ingevoerd kunnen worden en tot
dan de normen kloppen. We
hebben dus nog ruim de tijd om
de toetsen af te nemen en in te
voeren. Mocht de situatie zo
zijn dat dat ook niet haalbaar is
zal Cito, de PO-raad en wij als
team ons hier weer over buigen.
Gelukkig hebben we als
leerkracht heel goed inzicht in
wat onze leerlingen kunnen en
hoe ze zich ontwikkelen. Ook
zonder de Cito-toetsen.
Voor groep 8 is de situatie iets
anders. Zij gaan aan het einde
van jaar naar het Voortgezet
onderwijs. We hebben binnen
Wolderwijs in ieder geval
afgesproken dat we ook bij
groep 8 niet eerder de Mtoetsen afnemen dan dat ze
weer op school zijn.

Ondertussen is er ook contact
gelegd met de scholen van
Voortgezet onderwijs om de
uiterste inschrijfdatum te
verplaatsten naar 1 april. Dan
hebben we iets meer ruimte.
Mocht het toetsen helemaal
niet meer lukken dan is er
ook geen probleem. We
hebben nu al een goed beeld
bij de kinderen en weten heel
goed hoe de ontwikkeling
eruit ziet en wat we kunnen
verwachten. We gaan in ieder
geval kansrijk verwijzen. Bij
twijfel kiezen we het hoogste
niveau. Dat ook op advies van
de PO-raad. We hebben er
alle vertrouwen in dat we alle
leerlingen op de goede plek
krijgen. Voor het
aanmelden/adviseren komt er
in ieder geval nog een
contactmoment met de
leerkracht. U wordt hiervan
door de leerkrachten op de
hoogte gehouden. Mochten
we alle informatie binnen
hebben, ook vanuit het VO
dan volgt er voor de ouders
van groep 8 nog een brief met
alle informatie over het
aanmelden van de leerlingen
bij het VO.
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Rapport en contact gesprekken
Door de hele situatie hebben we ook
gekeken naar de datum voor het
rapport en de contactgesprekken. Het
rapport voor groep 3 t/m 8 wordt nu
op 1 april meegegeven. De leerlingen
van groep 1 en 2 krijgen net als
andere jaren alleen aan het eind van
het schooljaar een rapport. We kijken
naar de resultaten van de kinderen in
de periode op school én in de periode
thuis.

De contactgesprekken van uw kind
vinden plaats in de week van 5 april
met uitloop naar de week van 12 april.
De uitnodiging voor deze gesprekken
komen via de groepsleerkrachten. We
kijken dan naar de ontwikkelingen van
uw kind, hoe het gaat, hoe het zich
voelt, etc. Mochten de Cito-toetsen
dan inmiddels afgenomen zijn kunnen
we naast bovenstaande deze ook kort
bespreken.

Nog langer online school

“Samen leren,
samen leven,
zelf kunnen!”

Obs De Rozebottel
Sportlaan 14
7958 SM
Telefoon:
0522-451511
E-mail:
directeur.rozebottel@
wolderwijs.nl

We zitten ook op het
web!
www.obsderozebottel.nl

We blijven nog even in een lockdown
en ook de scholen blijven nog dicht. In
ieder geval tot en met 5 februari. Aan
de ene kant heel jammer. Want we
geven toch allemaal het liefst fysiek
onderwijs. Maar we vinden ook het
belang van de gezondheid en de
veiligheid van onze medewerkers én
leerlingen heel belangrijk. Als dat
betekent dat we nog langer online les
moeten geven dan is dat zo. En wat
gaat dat goed deze lessen! De
kinderen volgen de filmpjes, zijn op
tijd online, volgen de lessen en maken
de opdrachten. Het lijkt bijna een
gewone klassensituatie. Trots op het
team en op de leerlingen dat we dit
samen voor elkaar krijgen.

Maar ook trots op de ouders die
thuis zorgen voor een extra stukje
ondersteuning en begeleiding. Ook
nu na 3 weken zien we nog steeds
gemotiveerde leerlingen. Ook als de
leerkracht iets later komt i.v.m. een
test zitten ze allemaal heel braaf te
wachten en te werken. Wat hebben
we al veel geleerd de afgelopen
periode. Onze persoonlijke doelen
worden elke dag beter. Onze
digitale vaardigheden gaan als een
trein! We ontwikkelen ons vrolijk
verder en kunnen al het geleerde
straks goed toepassen in onze snel
veranderende en dynamische
maatschappij.

Pagina 3 van 6

Nieuwsbrief van school

Pagina 4 van 6

Pagina
van 56
Pagina 35 van

Nieuwsbrief van school

Pagina 6 van 6

Nieuwsbrief van school

.

