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Belangrijke data:
januari
dinsdag 23 januari
woensdag 24 januari

Thema-avond Kind en Social Media 0m 22.00 uur, Oud Gastel (TaLente)
Start van de Nationale Voorleesdagen

februari
donderdag 8 februari
Vrijdag 9 februari
Week 7
maandag 19 februari

Eerste rapport
Carnavalsoptocht: groep 1-2 vrij om 12.00 uur, groep 3 t/m 8 om 14.15 uur
Voorjaarsvakantie
Oefenmoment Dia-eindtoets, groep 8

Toetsen van kleuters
Lange tijd hebben wij gebruik gemaakt van de kleutertoetsen van Cito als onderdeel van ons
leerlingvolgsysteem. Deze toetsen werden op onze school ingezet om de leerkrachten te ondersteunen om
vroegtijdig een achterstand of voorsprong bij kleuters te signaleren. Vanaf 2018 zullen wij gedurende de
kleuterperiode geen toetsen meer afnemen binnen ons leerlingvolgsysteem. Dit conform het
regeerakkoord.
Het was scholen al niet verplicht om bij kleuters een toets af te nemen, maar wel om aantoonbaar hun
ontwikkeling te volgen. Als school volgen wij systematisch de ontwikkeling van jonge kinderen met KIJK en
maken we gebruik van verschillende observatielijsten.
Het toetsen van kleuters is al geruime een gesprekspunt geweest binnen onze school en wij staan dus
vierkant achter deze beslissing. Wij zijn immers de mening toebedeeld dat:
 met -name jonge kinderen- erg variabel in hun ontwikkeling en prestaties zijn;
 het behaalde niveau op de toets uiteindelijk niets hoeft te zeggen over de cognitieve ontwikkeling van een
kind;
 de uitslag van de toets geen compleet beeld geeft van de capaciteiten van een kind; het geeft slechts aan
in hoeverre de prestatie van een kind afwijkt van het gemiddelde;
 er inhouden worden afgetoetst en kinderen taken dienen uit te voeren die niet aansluiten op de
ontwikkelingsfase waarin jonge kinderen zich bevinden.
Carnaval
Anders dan voorgaande schooljaren zijn de kleuters iedere vrijdagmiddag om 12.00 uur uit. Dit betekent dat
wij als school verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de kleuters tot 12.00 uur. Wij zijn ons ervan bewust
dat dit consequenties voor hun deelname aan de carnavalsoptocht op 9 februari vanuit school. Als school
hebben wij hierover contact gehad met de oudercommissie. Ouders/verzorgers kunnen zelf met hun kind
aansluiten bij de optocht, zodat de kinderen toch langs de jury gaan. Voor de kinderen van groep 3 tot en
met 8 verandert er niets. Zij zullen, zoals reeds eerder gecommuniceerd is, die dag om 14.15 uur vrij zijn.
Nadere informatie over de optocht volgt.
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Nationale Voorleesdagen
Zoals u heeft kunnen lezen in het Steigerjournaal van 11 januari, gaan 24 januari de Nationale
Voorleesdagen van start. Wij zullen gedurende een week als team op school in verschillende groepen
kinderen voorlezen. Ook zullen er activiteiten zijn om ten behoeve van leesbevordering. Wij hopen dat u
thuis ook mee doet. In de loop van de week zou het leuk als vaders, moeders, verzorgers, opa’s, oma’s, … de
kinderen zouden willen voorlezen. U kunt zich nog steeds aanmelden bij de leerkracht van uw kind.
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