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Groep 8 en het Voortgezet Onderwijs 
De open dagen en informatie bijeenkomsten zijn gestart. Voor ouders en leerlingen groep 8 een spannende 
periode waarin belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Wij wensen ze daarbij veel succes. 
 

CITO toetsweken 
Twee keer per jaar worden CITO toetsen afgenomen. Dat zijn landelijke toetsen op het gebied van Rekenen, 
Spelling, Woordenschat, Begrijpend Lezen. Bij de groepen 1 en 2 zijn dat Taal voor Kleuters en Rekenen 
voor Kleuters. De M toetsen worden afgenomen in de periode januari en de E toetsen worden afgenomen in 
juni. De scores bieden ons extra hulp om op een geode manier de leerlingen de volgende stappen te laten 
zetten. De week van 21 januari en de week van 28 januari zullen hiervoor gebruikt gaan worden. Wij 
wensen al onze leerlingen veel succes !! 
 

Rapport gesprekken 
Op woensdag 20 februari vinden de eerste rapport gesprekken plaats. U ontvangt hierover bericht via 
DigiDuif en via DigiDuif kunt u ook intekenen. 
 

Studiedag 
Donderdag 7 februari heeft de school een inhoudelijke studiedag. Deze zal volledig in het teken staan van 
het nieuw te maken schoolplan 2019 – 2023.  Op vrijdag 22 februari heeft de school een administratieve 
studiedag. Op die dag zijn wij bezig met het bespreken en analyseren van de CITO toetsresultaten. Op beide 
dagen zijn alle leerlingen de hele dag VRIJ !! 
 

Koffiedrinken met de directeur 
Op dinsdag 5 februari vindt voor de derde keer op school plaats het koffiedrinken met de directeur. De vorige 
bijeenkomst was wat teleurstellend…..ik heb in mijn eentje mogen genieten van koffie en koekjes. Vindt u het 
leuk om een keer informeel met de directeur te spreken….heeft u zaken waar u graag meer van zou willen 
weten….kom dan op 5 februari om 9 uur naar school. Eindtijd 10 uur. 
 

Ouder tevredenheids peiling 
De tevredenheidspeilingen zijn afgenomen en de resultaten zijn op school gearriveerd. De samenvatting daarvan 
ontvangen de ouders spoedig. Hartelijk dank als u de vragenlijst heeft ingevuld. 
 

Belangrijke data 
21 januari : begin CITO toetsweken  
5 februari : koffie drinken met de directeur 
7 februari : inhoudelijke studiedag…alle leerlingen de hele dag VRIJ  
20 februari : RAPPORT gesprekken 
22 februari : administratieve studiedag…alle leerlingen de hele dag VRIJ  

 
 
 


