
   

NIEUWSBRIEF januari 2019 
 

Agenda februari 2019 
   
Dinsdag 5-2 13.00 uur:  

verrassing voor de kinderen van groep 1/2 m.b.t. afscheid juf Rinie 
Dinsdag 5-2 teamuitje met OR 
Donderdag 7-2 GMR 
Vrijdag  8-2 juf Sabrina en juf Audrey studie “bewegend leren” 
Vrijdag  22-2 open middag van 15.00 uur tot 17.30 uur 
Maandag 25-2 ouderportaal voor plannen oudergesprekken voor groep 3 t/m 7 
Woensdag 27-2 inloop CJG (Connie van Steenvoorden) op school 11.30 uur-13.00 uur 
Vrijdag 1-3 carnaval op school 
   
 

              4 maart t/m 8 maart                   carnavalsvakantie 
 
Vrijdag 15-3 staken; school is dicht 
Vrijdag 15-3 vormsel 
 

 

Mailadres overblijfgroep  
De overblijven.patricius@wijzersinonderwijs.eu 
 

Vervanger groep 1/2 A voor juf Rinie: 
 
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Loes Verstappen en na de carnavalsvakantie mag ik starten op Basisschool 

Patricius. Op maandag en dinsdag zal ik in groep 1/2a te vinden zijn. Op de andere dagen 

ben ik werkzaam als orthopedagoog op een school voor voortgezet speciaal onderwijs in 

Maastricht. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de Zumba en peel ik klarinet bij de harmonie en 

joekskapel van Heythuysen. Ik zie er naar uit om op BS Patricius aan de slag te gaan. 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd even bij mij langskomen 

 

Groetjes juf Loes 
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KRIEBELTEAM 
Ondanks herhaalde oproepen lukt het ons niet om een volledig kriebelteam bij elkaar te 
krijgen. Er waren een drietal ouders die zich enthousiast hadden opgegeven. Echter wil het 
kriebelteam goed werk kunnen doen hebben we minimaal 8 vrijwilligers nodig. We hebben 
afgesproken dat we het voor nu even parkeren.  
  

 

Vrijdag 22 februari van 15.00 uur tot 17.30 uur.  
 
Deze open middag heeft twee functies. 
De eerste functie is het aantrekken van nieuwe peuters van 2 en 3 jaar. Zij krijgen uitleg in de 
groepen 1/2 en een rondleiding door school. Er is voldoende gelegenheid voor ouders om 
vragen te stellen en rond te kijken. 
 
De tweede functie is de school open stellen voor de ouders waarvan de kinderen al op 
school zitten. Ouders kunnen samen met hun kind in het laatje van het kind kijken en vragen 
waar op dit moment aan gewerkt wordt. In alle groepen is de groepsleerkracht aanwezig om 
eventuele algemene vragen te beantwoorden. U kunt dan denken aan; welke lesstof wordt 
er op dit moment behandeld, wat wordt van mijn kind verwacht bij de verschillende vakken, 
hoe worden zaken uitgelegd, hoe kan ik thuis meehelpen, etc.  
 
De ouderraad zal aanwezig zijn met thee/koffie en iets lekkers. 

                                                                
 
Hopelijk allemaal tot dan! 
 
 
KLIKKEN op kalender 
TIP: Als u in de APP van het ouderportaal naar de agendapunten kijkt, kunt u hierop klikken. 
Soms komt er dan meer informatie te voorschijn. Bijvoorbeeld bij het agendapunt 
carnavalsviering ziet u dit gebeuren.  
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ONDERWIJSINHOUDELIJK 
 
We hebben u in de vorige nieuwsbrief beloofd dat we met enige regelmaat thema’s uit het 
onderwijs verder zullen toelichten. Deze nieuwsbrief vertellen we u meer over toetsen, het 
doel ervan, het verschil tussen methodegebonden toetsen en niet methodegebonden 
toetsen. Een toets is een middel om te kijken of het kind voldoende tot ontwikkeling komt. 
Met de resultaten vanuit een toets weet de leerkracht hoe verder te handelen. 

 
Het doel van toetsen 

Voor een kind is de basisschool een belangrijke periode in zijn leven. Er wordt een basis                

gelegd voor zijn verdere ontwikkeling. Van een leerkracht wordt gevraagd te anticiperen op             

grote onderlinge verschillen. Het is zijn kerntaak te selecteren welke aanpak voor welke             

leerling het beste werkt. Hiervoor heeft hij zo objectief mogelijke informatie nodig over het              

kennis- en vaardigheidsniveau van zijn leerlingen. Deze informatie verzamelt hij door           

gesprekken te voeren, te observeren, gemaakt werk na te kijken (of te laten nakijken) en               

door periodiek toetsen af te nemen. Op basis van deze informatie richt de leerkracht het               

onderwijsprogramma in voor de komende periode.  

                                                      

Vaardigheidsgroei 

Vaardigheidsgroei is het verschil in competentie tussen twee meetmomenten in. Het is            

gebruikelijk dat halverwege en aan het eind van het schooljaar Cito Toetsen worden             

afgenomen om de vaardigheidsgroei te meten. 

Omdat het overgrote deel van de scholen in Nederland Cito-toetsen afneemt, kunnen we             

leerlingen vergelijken met hun leeftijdgenootjes. We noemen deze toetsen         

methodeonafhankelijke toetsen, omdat ze los van de methode staan. Met een           

vaardigheidstoets meten we de output van het onderwijs, hoofdzakelijk op de basisvakken            

Nederlandse taal en rekenen. 
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Een leerkracht kan wel of niet tevreden zijn over de vaardigheidsgroei van de afgelopen              

periode. Is deze voldoende, dan gaat hij door met wat hij deed. Is de vaardigheidsgroei               

onvoldoende, dan is het zaak te onderzoeken of de onderwijsaanpak wel passend was. De              

leerkracht onderzoekt de onderwijsbehoeften en formuleert eventueel een specifieke         

aanpak. 

Methodegebonden versus niet methodegebonden toetsen 

Een methodegebonden toets is een belangrijk middel omdat een leerkracht op basis van             

deze informatie de aanpak voor de volgende les kan bepalen. De resultaten van deze toetsen               

hebben een sterke verbinding met zijn dagelijkse lespraktijk. Zo kan een leerkracht de             

leerlingen die bijvoorbeeld ‘gelijknamig maken van breuken’ onvoldoende beheersen bij          

elkaar nemen aan de instructietafel en hen extra oefening aanbieden.  

Niet methodegebonden toetsen zijn belangrijk om de vaardigheidsgroei van leerlingen te           

kunnen meten over een langere periode. De verbinding met de les van morgen is minder               

concreet. Cito Toetsen zijn over het algemeen objectiever, ze maken vergelijking mogelijk            

met andere leerlingen, groepen, scholen, etc., ze meten de output van het onderwijs, in              

termen van een algemene vaardigheid en ze geven aan welke aanpak in eerste instantie voor               

de leerling de komende tijd geïndiceerd is. Een leerling die laag scoort past een intensieve               

aanpak, een gemiddeld scorende leerling past een de basisaanpak, en een hoog scorende             

leerling past een verrijkte aanpak. Per vakgebied en per leerdoel kan deze indeling soms              

wisselen. 

Praktijk: Zo komt het vaker voor dat er kinderen zijn die bij de methodegebonden              

spellingtoetsen vaak hoge punten halen en op de Citotoets van spelling een onvoldoende.             

Dit is verklaarbaar: Methodegebonden toetsen spelling toetsen een korte periode waarin 1 á             

2 spellingcategorieën centraal hebben gestaan. Kinderen oefenen een week lang deze 1 á 2              

categorieën en krijgen daar dan aan het eind van de week een dictee over. Een kind met een                  

goed geheugen kan op deze toets dus ook goed scoren. Bij de Cito toets spelling wordt er                 

getoetst over een periode van ongeveer 6 maanden. Er worden in de toets dan ook veel                

meer categorieën door elkaar gevraagd. Dit maakt het moeilijker. Kinderen met een goed             

geheugen moeten bij deze toets ook meer vertrouwen op hun echte spellingvaardigheid en             

hun beheersing van de verschillende categorieën.  
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