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Basisschool Dr. Landman

Kalender
24-01
Intekenlijsten kindoudergesprekken bij
de lokalen
23-01
Studiedag
Kanjertraining
Alle kinderen vrij

04-02 t/m 08-02
Kind-oudergesprekken
12-02
MR vergadering

Beste ouders/ verzorgers,
Zoals u ongetwijfeld van uw kind heeft gehoord zijn we deze week begonnen
met het afnemen van de halfjaarlijkse Citotoetsen in groep 2 t/m 7.
Normaal gesproken was het zo dat uw kind voor het kind-oudergesprek het
portfolio mee naar huis kreeg. Hierin zaten ook de Citografieken en de
leerlijnen van het jonge kind voor de kleuters. Nu we de portfolio’s
losgekoppeld hebben van de Citotoetsen gaat dat niet meer.
De grafieken en leerlijnen zijn een onderwerp van gesprek zijn tijdens de kindoudergesprekken. De intekenlijsten voor deze gesprekken hangen vanaf
donderdag 24-01-2019 bij de deuren van de lokalen. Na afronding van de
toetsweken kunt u alvast de resultaten in het ouderportaal van ParnasSys zien.
De grafieken/ leerlijnen heeft de leerkracht dan tijdens het kind-oudergesprek
op papier voor u en kunt u mee naar huis nemen.
Citotoetsen zijn landelijk genormeerde, onafhankelijke toetsen en worden elk
jaar in januari en in mei/juni afgenomen. Het zijn toetsen om de kinderen door
hun schoolloopbaan heen te kunnen ‘volgen’ in hun ontwikkeling. Cito meet
kennis en vaardigheden die een kind opgedaan heeft in het afgelopen half
jaar. Ze geven een objectief beeld over hoe uw kind er op een bepaald
moment voor staat én hoe uw kind zich in de loop van de jaren heeft
ontwikkeld.

01-03
Carnaval op school
02-03 t/m 10-03
Carnavalsvakantie

Een goede basis voor bijv. taal en rekenen is belangrijk en het is natuurlijk hartstikke fijn als er mooie
resultaten worden gehaald.
Maar is het daarnaast ook niet belangrijk dat uw kind graag naar school toe gaat? Lekker in zijn/ haar vel
zit? Rekening houdt met anderen? Kan samenwerken? Respect heeft voor de ander en opgroeit tot een
evenwichtig en mooi mens?
Er zijn vaardigheden die Cito niet meet en die wij als school heel belangrijk vinden. Gelukkig zien onze
leerkrachten Citotoetsen als een middel om ontwikkeling in kaart te kunnen brengen en vertrouwen ze ook
op hun eigen kennis en inzicht om het onderwijs voor uw kind zo passend mogelijk vorm te geven. Ook
nemen we regelmatig toetsen af die bij de methode horen. De indruk die de leerkracht heeft van de totale
ontwikkeling van uw kind blijft het belangrijkst.
Binnenkort kunt u de resultaten terugzien in het ouderportaal
van ParnasSys. Daarnaast zijn de resultaten onderwerp van
gesprek tijdens de kind-oudergesprekken van februari. U krijgt
deze dan te zien in de vorm van grafieken.
De Citografieken geven de ontwikkeling van de Citoscores van
uw kind van de afgelopen jaren weer, ten opzichte van het
landelijk gemiddelde. We gebruiken hiervoor een normering in
de Romeinse cijfers: I t/m V
U kunt aanhouden dat:
I
II
III
IV
V

=
=
=
=
=

goed
ruim voldoende
voldoende
matig
onvoldoende

De ontwikkeling van uw kind verloopt bijna nooit gemiddeld en gaat met sprongen. Soms is er een grote
groei en soms komt het voor dat kinderen een periode stilstaan of zelfs achteruitgaan. De leerkracht kan u
inzicht geven in de resultaten, ze interpreteren, samen met u kijken naar mogelijke oorzaken en afspraken
over begeleiding met u maken.

Everybody is a genius.

But if you judge a fish by it’s ability to climb a tree, it will live it’s whole life
believing that it is stupid.
Albert Einstein

Nieuws uit de MR
In de MR-vergadering van januari hebben we, naast de personele ontwikklingen, de schoolontwikkelingen
op de voet gevolgd. We hebben gesproken over de Cito-afname van begin groep 8 en de punten die
daaruit zijn meegenomen voor de leerlingen naar de Route 8 eindtoets. Ook hebben we gedeeld hoe de
Plusklas dit jaar vorm gegeven wordt en hebben we de ervaringen besproken rondom Kanjertraining.
Vanuit de GMR is verslag gedaan van de eerste vergadering binnen onze nieuwe stichting Cadans Primair,
die in het teken stond van de procedure van het zoeken naar een nieuwe bestuurder van onze stichting.
Binnen de MR van onze school zijn de eerste stappen gezet naar het traject waarin we op zoek gaan naar
een nieuwe directeur.

Vrijwillige ouderbijdrage
Als u een machtiging heeft afgegeven voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage (waarvoor hartelijk
dank), dan wordt dit bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Met dit bedrag ondersteunen we
de vele activiteiten die plaatsvinden in school, zoals Sinterklaas, Kerstmis of de Koningsspelen.
Het innen van de bijdrage voor dit schooljaar (2018-2019) zal eind januari 2019 plaatsvinden. Het bedrag
van €20,- per kind wordt van uw opgegeven rekeningnummer afgeschreven. Mocht u geen automatische
machtiging hebben ingevuld voor uw kind (of voor één van uw kinderen) dan krijgt u bericht van Michelle
Bosmans (administratie) met de vraag om een automatische machtiging in te vullen.
Let op: het kan ook gaan om 1 van uw kinderen waarvoor er (nog) geen toestemming is gegeven: dan
graag alle kinderen opnieuw vermelden. Het nieuwe formulier vervangt uiteraard het oude formulier.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage,
de oudervereniging

Prinstallatie 2019
Op zondag 20 januari worden Prins Savi en Prinses Eline samen met
Janske, Franske, Joker, Reserve en de Raad van 11 officieel geïnstalleerd.
Ook de grote groep JeugdRaadSupportersClub zal geïnstalleerd worden.
Om 13.11 uur begint het programma in het HelvoirThuis.
Vele Helvoirtse kinderen zullen dan een liedje playbacken, een act
opvoeren, live een liedje zingen of spelen. Rond 14.41 uur zal dan de
officiële Prinstallatie beginnen onder muzikale begeleiding van De Keikes.
Vervolgens gaat het programma verder met het optreden van de
kinderen.
Wij nodigen iedereen uit om te komen kijken naar de Prinstallatie en de
Helvoirtse kinderen die zich op het podium van hun muzikale kant laten
zien.
Groetjes,
Commissie KenderKarnaval

