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NIEUWSBRIEF DE TOONLADDER GALECOP
LANDELIJKE TOETSEN IN OUDERPORTAAL TIJDELIJK NIET ZICHTBAAR
Tot 6 februari 2019 zijn de groepen 3 t/m 8 bezig met het afnemen van de landelijke CITO toetsen. De individuele
scores worden vervolgens verwerkt in het leerlingvolgsysteem. De landelijke toetsen in het ouderportaal zijn
tijdelijk gesloten om de resultaten van de leerlingen te kunnen verwerken.
Op zaterdag 9 februari zijn de landelijke toetsen weer zichtbaar in het ouderportaal.
ADVIESGESPREKKEN GROEP 8
Op dinsdag 15 januari en woensdag 16 januari krijgen de leerlingen van groep 8 het schooladvies. Bij dit advies
zijn de leerkrachten van groep 7 en 8, Renate (oud-IB-er), Marijke (IB-ers) en Leendert Jan betrokken geweest.
Het schooladvies is gebaseerd op de scores en vaardigheidsgroei die de leerlingen op de citotoetsen hebben laten
zien. Daarbij wegen de scores op de vakgebieden begrijpend lezen en rekenen&wiskunde veel zwaarder dan de
scores op de vakgebieden technisch lezen en spelling.
Naast deze citoscores kijken wij naar werkhouding, inzicht, inzet, interesse en doorzettingsvermogen van de
leerlingen.
Ons schooladvies staat vast en staat niet ter discussie in gesprekken met de ouders. Het schooladvies wordt enkel
aangepast als de leerling tijdens de Eindtoets Basisonderwijs (16 t/m 18 april 2019) veel hoger scoort en daarmee
zou kunnen uitstromen naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs. In dat geval neemt de leerkracht van
groep 8 het initiatief om dit met ouders te bespreken.
RAPPORT EN 10 MINUTEN GESPREKKEN
De leerlingen van groep 2 t/m groep 8 krijgen op vrijdag 8 februari het rapport mee naar huis. Op 12 en 14
februari vinden de 10 minuten gesprekken plaats. De uitnodiging hiervoor ontvangt u maandag 28 januari per email.
KALENDER JANUARI 2019
Dinsdag
15 januari
Woensdag
Donderdag
Woensdag

16 januari
24 januari
30 januari

KALENDER FEBRUARI 2019
Maandag
4 februari
Woensdag
6 februari
Vrijdag
8 februari
Dinsdag
12 februari
Donderdag
14 februari

Adviesgesprekken groep 8
Nieuwsbrief uit
Adviesgesprekken groep 8
Leendert Jan afwezig i.v.m. overleg met bestuur en directies
Nieuwsbrief uit

Vrijdag
Vrijdag
Maandag

15 februari
22 februari
25 februari

Marijke en Leendert Jan ’s morgens afwezig i.v.m. cursus
Overleg Mr vanaf 19:30 uur
Rapport mee met de leerlingen uit de groepen 2 t/m 8
10 minuten gesprekken
10 minuten gesprekken
Leendert Jan afwezig i.v.m. overleg bestuur en directies
Nieuwsbrief uit
Studiedag team, leerlingen vrij
Begin krokusvakantie

Maandag

4 maart

Weer naar school

Nieuwsbrief 15 januari 2019

