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Toetsen, het hoe en waarom

Contactavonden/
rapportbesprekingen

Deze weken staan op de meeste scholen in
het teken van toetsing. Ook bij ons op school
wordt er vanaf groep 3 gewerkt aan de
citotoetsen. Hiervoor nemen we drie weken
de tijd, zodat we de toetsen op een rustige
manier kunnen aanbieden aan de kinderen.
De uitslagen van de toetsen geven de
leerkrachten antwoorden. Antwoorden op
basis waarvan ze hun lessen voor de
komende periode moeten gaan inrichten
bijvoorbeeld. Aan de hand van de uitslagen
zien we namelijk wat de klas van de
leerkracht nodig heeft. Ook kunnen we zien
wat uw kind specifiek nodig heeft de
komende periode. Het lesgeven wordt hierop
aangepast.

Binnenkort zijn er weer
contactmomenten. Deze staan gepland op
dinsdagmiddag 11 februari en
woensdagavond 12 februari 2020. Omdat
we graag alle ouders bijpraten over hun
kinderen, hebben deze gesprekken een
verplicht karakter. U kunt u inschrijven op
een voor u geschikte
tijd. Vanaf
maandagmiddag 3
februari liggen er op
de

bovenverdieping, boven de
kluisjes/boekenkast, intekenformulieren
klaar. Wilt u zo vriendelijk zijn deze uiterlijk
maandagochtend 10 februari in te
vullen? Alvast bedankt voor uw
medewerking!
N.B. In verband met de ‘nieuwe bezetting’ in de
onderbouw groepen krijgen de ouders van de groepen
1-2 aanvullende informatie van de groepsleerkrachten.

Schoolsporttoernooien (om alvast
te noteren)
Op woensdag 1 april 2020 is er schoolvoetbal
voor de groepen 7 en 8 op het voetbalveld
van de Drachtster Boys.
Op woensdag 15 april 2020 is er
schoolvoetbal voor de groepen 3 t/m 6 op
het voetbalveld achter VV Drachten
Op woensdag 13 mei 2020 is er veldkorfbal
voor de groepen 5 t/m 8 op de korfbal
velden in Drachten.

Bij de kleuters gebeurt
eigenlijk hetzelfde. We
nemen in deze groepen
geen Citotoetsen af, maar werken met de
doelen van Nieuw Leren. Deze doelen
worden door het jaar heen aangeboden en
aan de hand van observaties wordt er
gekeken of de leerlingen zich deze doelen al
eigen gemaakt hebben. De doelen en
observaties worden verwerkt in een digitaal
systeem, Klasseplan. In dit systeem zien we op
klassen niveau én op individueel niveau, aan
welke doelen er gewerkt zal gaan worden.
Natuurlijk is de uitslag van de citotoetsen niet
het enige waarnaar we kijken. We kijken naar
het welbevinden, de methode toetsen, de
taak aanpak, de leer-werkhouding, de
motivatie, de sociaal emotionele
ontwikkeling, de omgang met klasgenoten,
enz. Dit totaalbeeld wordt verwerkt in het
rapport van de leerling en bespreken de
leerkrachten met de leerling en met u als
ouders. De inbreng van het kind zelf en van u
is hierbij heel prettig, zodat het beeld wat wij
hebben van de leerling, nog duidelijker

wordt. Zo kunnen we goed aansluiten op de
onderwijsbehoeften van uw kind.
De contactgesprekken vinden plaats in week
7, op 11 en 12 februari zoals eerder
aangegeven in deze nieuwsbrief.

Aandachtfunctionaris en
contactpersoon
Wie is wie?
Binnen onze school zijn er een aantal
teamleden waarbij de leerlingen en u terecht
kunnen bij problemen.

zijn. Voor vragen met betrekking tot de
klachtenregeling kunt u terecht bij de
contactpersoon of de directie van de school.
De contact persoon van SWS It Werflân is:
Fenna Kuperus. Zij is contactpersoon klachten
en is degene die door- of terugverwijst
wanneer er klachten zijn.
Fenna Kuperus, werkdagen: de hele
week, F.Kuperus@opo-furore.nl

Aandacht functionaris
Wordt uw kind gepest? Voelt hij/zij zich niet
veilig in de klas of op het plein? Dan kunt u
en/of uw kind contact zoeken met Berber
Olij, intern begeleider. Zij is de aandacht
functionaris op SWS It Werflân. Ook wanneer
u een vermoeden heeft van
kindermishandeling in uw omgeving en u wilt
graag bespreken hoe u hiermee om moet
gaan, kunt u bij haar terecht.
Berber Olij, werkdagen- dinsdag en
woensdag. B.olij@opo-furore.nl

Contactpersoon klachten
Een school is een omgeving waar mensen
met elkaar omgaan. Botsingen en
meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder
en worden vaak in onderling overleg
bijgelegd. Soms is een meningsverschil van
dien aard, dat iemand een klacht hierover wil
indienen. Hiervoor hebben wij een
klachtenregeling
voor ouders en
leerlingen. Deze
klachtenregeling
ligt op school ter
inzage. In deze klachtenregeling voor ouders
en leerlingen is beschreven welke acties in
welke volgorde u kunt ondernemen binnen
‘Adenium’ en wat externe mogelijkheden
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