
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

16 januari: start cito toetsweek groep 2 t/m 8 

25 januari: studiedag 

31 januari: MZR 

1 februari: Inloop groep 8 

2 februari: Inloop groep 4 

3 februari: Inloop groep 5 

6 februari: Inloop groep 6 

6 februari: rondleiding nieuwe ouders 

7 februari: Inloop groep 7 

6-7-8 februari: adviesgesprekken groep 8 

7 februari: kluscommissie / decoratiecommissie 

9 februari: SAC overleg 

16 februari: inspectie  

17 februari: carnaval 

18 t/m 26 februari: voorjaarsvakantie 

 

Nieuws van directie 

Algemeen 

Het nieuwe jaar is begonnen. Gelukkig konden we iedereen na de 

kerstvakantie weer op school begroeten. We wensen iedereen een goed 

2017 toe, thuis en op school. 

 

Vorige week moesten we allemaal weer aan school wennen, maar nu zitten 

we er helemaal in en zijn we inmiddels gestart met de toetsen. Ik wens alle 

kinderen er veel succes mee! 
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Inspectiebezoek 

Voor de kerstvakantie hebben we bericht gekregen dat de 

onderwijsinspecteur onze school komt bezoeken op donderdag 16 februari. 

Het betreft een regulier kwaliteitsonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd 

vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs 

ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Het vorige inspectiebezoek 

aan de Geert Groteschool was in 2012.  

 

Daarnaast voeren ze ook een onderzoek uit naar de naleving van de 

Leerplichtwet door de directie. Het toezicht op de naleving van de 

leerplichtwet door scholen ligt bij de Inspectie van het Onderwijs. We zijn 

inmiddels volop bezig met de voorbereidingen.  

 

Met elkaar zullen we ze laten zien wat er tot nu toe is bereikt en waar we 

allemaal mee bezig zijn.  Ze komen op bezoek, zij zijn onze gasten, zo zie ik 

het. Daarom wil ik ze laten zien waar we trots op zijn. Er zullen gesprekken 

plaatsvinden met leerkrachten, leerlingen, een aantal ouders en natuurlijk 

ook met de interne begeleider en met mij. Ze zullen ook enkele groepen 

bezoeken en vooral zullen ze ons goede adviezen en aanbevelingen geven 

om door te kunnen gaan met onze ontwikkelingen. 

 

Afname Toetsen 

Vanaf 16 januari  t/m 10 februari zal de afname plaatsvinden 

van de CITO toetsen in groep 2 t/m 8 .Vanaf  het najaar van 

2015 heeft er een vernieuwing plaats gevonden van de CITO 

toetsen en deze worden jaarlijks bij ons op school in fases  

ingevoerd. Door de invoering in fasen wordt de continuïteit van 

de ontwikkeling van uw kind gewaarborgd. 

 

Vorig jaar zijn we gestart bij de groepen  3 en 4. Dat betekent dat dit jaar de 

groepen 5 ook met de vernieuwde versie aan de slag gaan. De vernieuwde 

versie (3.0) biedt nog meer mogelijkheden om de kinderen op niveau te 

toetsen.Voor alle kinderen met dyslexie (onafhankelijk welke versie) wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met hun leesprobleem dit afgestemd op 

dat wat toegestaan is binnen de kaders van de wet. Eindtoets groep 8; Na 

de positieve ervaring van  de IEP zal deze toets ook dit jaar als eindtoets 

worden gehanteerd. 

 

Spaanse lessen 

Vorige vrijdag was de laatste dag van Teresa, de Spaanse docent. Haar 

stage is inmiddels afgelopen. We zijn heel dankbaar voor haar inzet. Zowel de 

leerlingen als het team vinden we het jammer dat ze niet meer met ons is. Ze 
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heeft een baan in Amersfoort gevonden en natuurlijk is dit dichterbij haar 

huis. Ik ben inmiddels bezig met het zoeken van een andere Spaanse docent. 

Deze week zullen geen Spaane lessen gegeven worden. Vanaf volgende 

week zullen zeker de lessen onder de schooltijd doorgaan. Ik kan altijd 

invallen. De Spaanse lessen na schooltijd zullen doorgaan als we een docent 

vinden.  

 

Vragenlijst 

Zoals jullie al weten zijn wij nu ook bezig met de doelen voor 2017. Het eerste 

concept is bijna klaar. Ik stel jullie input zeer op prijs, daarom had ik jullie 

gevraagd om een vragenlijst in te vullen vóór 31 december. Tot nu toe 

hebben 94 ouders (van de 225) gereageerd. Ik heb de termijn verlengd t/m 

30 januari 2017. 

 

Het is voor ons belangrijk dat alle ouders meedoen.  

Samen maken we tenslotte de school. Fijn als jullie 

nog tijd vinden om de vragenlijst te 

beantwoorden. Het is dezelfde standaard 

vragenlijst als vorig jaar, want we willen zien of een 

goede ontwikkeling heeft plaats gevonden.  

 

 

Nieuws uit groep 3b 
Deze week hebben we de laatste letters geleerd! 

Het letterbord is vol. 

 

 

Voor de kerstvakantie hebben we met groep 3b het kerstspel gespeeld voor 

de groepen 1 t/m 4. Het ging heel goed en daar zijn we trots op! 

Hieronder nog een kleine impressie: 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj19e2rrsnRAhXMXhoKHf6qC0AQjRwIBw&url=http://www.bibliotheeklekijssel.nl/nieuws/enquete-dienstverlening-bibliotheek-mei-2015.html&bvm=bv.144224172,d.d2s&psig=AFQjCNGXwL4mzfP4dZlLn7eKFhzrzH9T3g&ust=1484748757174608


 

 
 

 

 

 

 


