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Beste ouders, verzorgers, 

 

Normaliter is de periode januari en februari volgepland met het afnemen van cito toetsen, het 

opstellen van de rapporten en het houden van de 10 minuten gesprekken. 

In deze periode houden we eenzelfde werkwijze aan, maar met een andere tijdsplanning. 

Binnen het team hebben we hierover uitgebreid gesproken en onze plannen met de MR gedeeld. De 

inbreng van de oudergeleding hebben we meegenomen in de besluitvorming. Hierover kunnen we 

nu het volgende mededelen: 

 

Toetsing 

De toetsen van het cito leerlingvolgsysteem worden afgenomen na de voorjaarsvakantie. Bij de 

(door)start van ons onderwijs komende week, zal de nadruk komen te liggen op het geven van 

onderwijs en de sociale ontwikkeling. De uitkomsten van de cito toetsen zijn diagnosticerend: welke 

leerstofonderdelen worden beheerst en welke moeten we de aandacht geven de komende periode. 

Hierop worden de nieuwe doelen voor de komende periode gericht. 

 

Rapportage 

Het rapport wordt ingevuld en gedeeld samen met de uitkomsten van de toetsen van het cito 

leerlingvolgsysteem. Dit zal dus op een later moment plaatsvinden. Door dit te koppelen, kan de 

groepsleerkracht een goede en realistische beoordeling geven. Deze beoordeling wordt (naast de 

toets uitslagen) gebaseerd op de observaties vanuit het werken in de klas en de resultaten van de 

methode toetsen.  

 

Gesprekken 

Zoals in de nieuwsbrief is aangegeven: maandag 15 tot en met vrijdag 19 februari is tijd gereserveerd 

voor het houden van 10 minuten gesprekken. Deze gesprekken zijn facultatief. Uitgangspunt van dit 

gesprek zal zijn: de beleving van de afgelopen lock down periode van uw kind, van u en de leerkracht, 

met name op het gebied van werkhouding en sociaal emotioneel welbevinden. 

Wilt u de groepsleerkracht van uw kind spreken, wilt u dan uw beschikbare middagen doorgeven 

aan de betreffende groepsleerkracht? Graag per mail vóór woensdag 10 februari. 

De groepsleerkracht plant de gesprekken in op basis van uw opgave. Deze gesprekken vinden 

telefonisch of via de MEET plaats. 



We plannen voor elke ouder 10 minuten gesprekken in, bij het delen van het rapport en de cito 

toetsen. De verwachting is dat dit begin april kan plaatsvinden. 

Groep 8 

Voor groep 8 houden we een andere werkwijze aan. Voor elke leerling wordt een 10 minuten 

gesprekken in februari gepland. De verwijzing naar het voortgezet onderwijs staat hierin centraal. 

Ook voor deze ouders geldt: geef aan bij de groepsleerkracht wat uw beschikbaarheid is, eveneens 

vóór woensdag 10 februari per mail. De leerkracht maakt op basis daarvan een planning. 

Naast de cito middentoetsen is de centrale eindtoets gepland in april. Naar aanleiding van deze 

gegevens kunnen er opnieuw oudergesprekken gepland worden. Deze zijn facultatief.  

 

 

In de nieuwsberichten lezen en horen we veel over onderwijsachterstanden, die opgelopen zijn in de 

afgelopen periode.  Wellicht speelt deze vraag ook bij u en maakt u zich hierover zorgen.  

Met de werkwijze zoals we deze nu gepland hebben, denken we een zo goed en concreet mogelijk 

beeld te kunnen geven van de leervorderingen in de afgelopen periode. Daarbij willen we u op 

meerdere momenten de gelegenheid geven om ons te spreken over uw kind.  

 

 

Met vriendelijk groeten, 

Team obs Menno ter Braak  

 


