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Agenda 

14 januari – 8 februari Cito toetsperiode 

23 januari   Voorleesochtend groep 1 en 2 

29 januari    MR vergadering 

31 januari   GMR vergadering 

5 februari   Identiteitscommissie 

6 februari    Generale repetitie muziekvoorstelling groep 5 in  Kronkelhoes 

13 februari    Uitvoering muziekvoorstelling groep 5 in Kronkelhoes 

18 februari t/m 22 februari  Voorjaarsvakantie  

28 februari   Carnavalviering op school 

4 maart   Margedag, leerlingen hele dag vrij 

5 maart   Margedag, leerlingen hele dag vrij 

7 maart   Portfolio mee 

13 maart   Portfolio gesprekken 

       

Jarigen 

Vivian Keurentjes     16 januari  
Stef Dijkstra        13 januari 
Jolien Venema     13 januari 
Ginger Pietens     16 januari 
Julia Cats      17 januari 
Jarno Kolkena      20 januari 
Mark Ausema      23 januari 
 
 
 
Nieuwjaar 
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en goed  
uitgerust weer naar school is gekomen afgelopen maandag.  
Via deze weg willen we iedereen een heel fijn, leerzaam en  
gezond 2019 wensen! 
 
 
 
Bedankt! 
De periode rondom de feestdagen staat bol van de gezellige activiteiten. Hiervoor hebben 
we ook deze keer weer een beroep mogen doen op heel veel behulpzame (groot)ouders en 
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andere vrijwilligers op diverse vlakken, voor én achter de schermen; koken, kerststukjes 
maken, begeleiden bij spelletjes, voorlezen, versieren van de school en alles wat er bij komt 
kijken om de vieringen op school goed te laten verlopen. Samen hebben we er wat moois 
van gemaakt. Namens de leerlingen en het team, heel hartelijk dank daarvoor. We 
waarderen alle inzet en hulp enorm!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cito toetsen 
In de week van 14 januari starten we weer met de cito midden toetsen. De leerlingen van de 

groepen 2 t/m 8 maken verspreid over 4 weken dan toetsen voor verschillende vakken. 

Groep 2  
In groep 2 zal rekenen (tellen, kleuren, begrippen zoals meer-minder) en taal (kritisch 
luisteren en woordenschat) afgenomen worden. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier; 
de leerkracht stelt een vraag en het kind zet een streepje onder een plaatje. Dit jaar is binnen 
Lauwers en Eems afgesproken dat leerlingen van groep 1 nog niet getoetst worden. 
  
Groep 3-8  
In groep 3 t/m 8 worden de volgende toetsen afgenomen; rekenen-wiskunde, technisch 
lezen (woordjes en teksten lezen m.b.v. DMT en AVI), spelling en vanaf groep 4 ook 
begrijpend lezen. In groep 8 wordt dit aangevuld met studievaardigheden.  
De  toetsgegevens worden vanaf groep 6 ingevoerd in de ‘Plaatsingswijzer’. Dit is een 
instrument dat door basisscholen wordt gebruikt om te ondersteunen bij het geven van 
advies over het uitstroomniveau richting het VO. Hieronder een toelichting over waarom er 
cito toetsen worden afgenomen. 
 
Methodetoetsen: 

Om te weten te komen of leerlingen de leerstof beheersen, bekijkt een leerkracht 

systematisch de vorderingen. Dit doet hij door de leerlingen te observeren, door hun 

gemaakt werk na te kijken en door een toets af te nemen. Deze toetsen zijn vaak een 

onderdeel van de lesmethode. We noemen deze daarom ook ‘methodegebonden toetsen’. 

Methodegebonden toetsen zeggen een leerkracht of de doelen die in een bepaalde periode 

aan bod zijn geweest worden beheerst. Op basis van het resultaat differentieert de leerkracht 

in haar aanpakken of worden in uitzonderlijke gevallen doelen geschrapt voor de leerlingen 

die deze hardnekkig niet beheersen. Een methodegebonden toets zegt echter niet waar een 

leerling zich bevindt ten opzichte van de landelijke normen. Het is daarom zaak om óók een  

Cito-toets af te nemen, oftewel een methode-onafhankelijke toets.   

Cito toetsen: 
Resultaten  op Cito toetsen worden uitgedrukt in vaardigheidsscores. Vaardigheidsgroei is 
het verschil in competentie tussen twee meetmomenten in. Het is gebruikelijk dat halverwege 
en aan het eind van het schooljaar vaardigheidstoetsen worden afgenomen. De meeste 
scholen hanteren net als wij de toetsen van het Cito (Cito-LOVS) om de vaardigheidsgroei te 
meten. Omdat het overgrote deel van de scholen in Nederland Cito-toetsen afneemt, kunnen 
leerlingen worden vergeleken met hun leeftijdgenootjes. We noemen deze toetsen methode-
onafhankelijke toetsen, omdat ze los van de methode staan. We meten hiermee 
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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. 

Boeken verkoop 
We hebben heel veel leuke leesboeken op school,  
maar soms is het ook nodig om de boekenkasten op 
te ruimen en ruimte te maken voor nieuwe boeken.  
Een aantal boeken bieden we daarom te koop aan  
voor 0,20 of 0,30 cent per boek. Als u interesse heeft,  
kunt u een boek kopen en het geld in het potje doen dat er naast staat.  
U vindt de boeken in een bak in de middenruimte. ’s Ochtends tussen  
11.30 en 11.45 uur kunt u één of meerdere boeken kopen.  
 
Peuternieuws 
Deze week geen nieuws van de peuterspeelzaal.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Team bs Mandegoud en team psz ’t Kruimelnestje  
 
 
Lokale initiatieven 
Als basisschool staan we midden in het dorp en hebben we veel contact met heel diverse 
lokale initiatieven. Berichten van non-profit organisaties uit onze directe omgeving plaatsen 
we in onze nieuwsbrieven.: 
 
Deze week geen berichten.  
 
  


