Belangrijke data komende tijd:
januari
vrijdag 12 januari
Boekpresentatie
donderdag 18 januari
Inloopspreekuur logopedie van 08.30 – 09.00 uur
donderdag 18 januari
Scholingsmiddag: alle leerlingen zijn om 12.00 uur uit!
dinsdag 23 januari
Thema-avond Kind en Social Media om 20.00 uur, Oud Gastel (TaLente)
woensdag 24 januari
Start van de Nationale Voorleesdagen
februari
maandag 19 februari

Oefenmoment Dia-eindtoets, groep 8

Het team van De Steiger wenst u een goed en gelukkig 2018 toe.
Even voorstellen
Zoals u wellicht heeft gezien en/of gelezen heeft in het laatste Steigerjournaal van 2017, ben ik, Lionel Kole,
met ingang van 1 januari 2018 als directeur aangesteld op De Steiger. Ik ben al een redelijke tijd werkzaam
in het onderwijsveld en ben sinds maandag druk in de weer om de school te leren kennen en mijzelf in te
werken. Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
Mocht u vragen hebben of anders, loopt u dan gerust binnen of spreekt u mij aan op het plein.
Tussen 09.00 en 10.00 uur ben ik altijd in mijn kantoor te vinden. Ik kijk ernaar uit om kennis met u te maken.
Afname van de Eindtoets in groep 8
Scholen zijn verplicht aan het eind van de basisschool een eindtoets af te nemen. Alle kinderen in groep 8
maken, zoals u weet, deze toets. Deze eindtoets meet de beheersing die leerlingen hebben van taal en
rekenen. Ook doet de eindtoets een uitspraak over welk type vervolgonderwijs het best bij uw kind past.
Deze toets is dus een extra hulpmiddel om te zien of het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed
op elkaar aansluiten. Als school mag je in 2018 zelf kiezen uit 6 eindtoetsen.
Dit jaar zullen wij in groep 8 voor het eerst gebruikmaken van de Dia-Eindtoets. Dit is een volledig digitale
eindtoets die op iPads wordt afgenomen. De toets werkt adaptief. Dit houdt in dat de toets na elk
antwoord het niveau van uw kind inschat en een volgende opdracht voorlegt die past bij het niveau. Elk
kind legt zodoende in principe dezelfde toets af, maar langs verschillende paden die passen bij zijn of haar
beheersingsniveau.
De Dia-eindtoets toetst de drie verplichte onderdelen: begrijpend lezen, taalverzorging en rekenenwiskunde, maar ook woordenschat als afzonderlijk onderdeel. De toets wordt op één dag afgenomen, te
weten 8 mei. De toets zal op 1 ochtend worden afgenomen. De leerkracht van groep 8 zal tijdens de
afname begeleid worden door het iPadteam van Dia-toetsen, omdat wij als school nog niet de middelen
hebben om de toets anders in één keer bij de leerlingen af te nemen.
Om te oefenen hoe zo’n digitale toets in zijn werk gaat, zal groep 8 op 19 februari oefenen met deze
eindtoets onder begeleiding van het iPadteam.

Nog belangrijk: het is geen examen en kinderen kunnen niet slagen of zakken!
Het is een bevestiging van hetgeen het kind, u en wij ook al weten.

Boekpresentatie
Vrijdag 12 januari zal er op school een boekpresentatie plaatsvinden in de grote zaal voor alle kinderen.
Schrijfster Vivianne de Caluwé zal haar vierde boek ‘Saartje en Snoezy’ presenteren . Richard van de Pol is
de illustrator. Ook hij zal van de partij zijn. De presentatie zal worden ingeleid door Jurgen, waarna een
leerling van groep 8 een stuk uit het boek zal voorlezen.
Nationale Voorleesdagen
Op 24 januari gaan de Nationale Voorleesdagen van start. Een dag later zullen wij deze Voorleesdagen
openen op een ludieke wijze met de leerlingen. In de loop van de week zou het leuk zijn als vaders,
moeders, verzorgers, opa’s, oma’s, … de kinderen zouden willen voorlezen. Graag. U kunt zich opgeven bij
de leerkracht van uw kind.

