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Voor in uw agenda: 

 Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari Kerstvakantie 

 Maandag 8 januari 1e schooldag na de Kerstvakantie 

 Woensdag 10 januari luizencontrole 

 Maandag 15 januari MR-vergadering 

 Begin februari adviesgesprekken groep 8 

 Vrijdag 9 februari Carnaval vieren op school  

 

Jaarverslag 

Elk jaar wordt het schooljaar geëvalueerd. Daarbij wordt o.a. gekeken of de gestelde doelen zijn behaald, 

wat de tevredenheid is van ouders en leerlingen, wat de opbrengsten zijn en welke scholing de medewerkers 
eventueel hebben gevolgd. Het is een kleine greep uit wat het team, al dan niet samen met ouders, vorig jaar 
heeft bereikt. We mogen met elkaar trots zijn op de behaalde resultaten van het afgelopen schooljaar. 
Op woensdag 10 januari of vrijdag 12 januari bent u van harte uitgenodigd om, onder het genot van een kopje 
koffie of thee, uw vragen te stellen n.a.v. het jaarverslag. Woensdag 10 januari van 830u-930u en vrijdag 12 
januari van 1100u-1200u. In de bijlage vindt u het jaarverslag als leesbaar pdf-bestand.  
 



Resultaten van leerlingen 

Bij alle vakken die bij ons op school worden gegeven, hoort een methode. Aan het eind van ieder lesblok 

volgt een toets. Een zogenaamde methodegebonden toets. De toets geeft de leerling en de leerkracht 

inzicht of de behandelde stof wordt beheerst. Elke toets wordt beoordeeld met een cijfer dat tot stand 

komt door het toepassen van de 80% norm. Dit betekent dat 80% van de resultaten van de toets goed 

moet zijn om een voldoende (een 6) te halen. Deze cijfers en de resultaten uit de lessen vormen samen 

een gemiddelde. Dit gemiddelde komt op het rapport te staan van uw zoon/dochter. 

Naast deze cijfers werken we ook met het Cito-leerlingvolgsysteem. Met behulp van deze methode-

onafhankelijke toetsen krijgen wij informatie over resultaat en vaardigheid van het geboden onderwijs op 

leerling-, groeps- en schoolniveau vergeleken met alle deelnemende scholen in Nederland. Zo kunnen wij 

aandachtspunten formuleren en – waar nodig – maatregelen treffen om ons onderwijsaanbod op de 

diverse niveaus te verbeteren. De resultaten worden bijgehouden in het geautomatiseerde Cito-

leerlingvolgsysteem (Cito LOVS). 

 

De resultaten van de methode-gebonden toetsen en de Citogegevens komen niet altijd overeen. Bij 

methode-gebonden toetsen worden alleen net behandelde onderdelen getoetst. Bij een Cito-toets 

daarentegen worden verschillende onderdelen getoetst en ook onderdelen die nog niet aan bod zijn 

geweest. Dit om meer inzicht te krijgen in de verschillende niveaus. De analyses die per leerling worden 

gemaakt naar aanleiding van de (verplichte) Cito-toetsen, geven een goed beeld in welke 

categorieën/onderdelen een leerling nog extra ondersteuning nodig heeft en hoeveel de leerling in 

vaardigheid is gegroeid. De te geven begeleiding wordt vervolgens in een groepsplan beschreven en hier 

wordt in de groep naar gehandeld. De Cito-toets heeft geen beoordelende functie maar een signalerende 

functie. 

 

Na de kerstvakantie staat er een toetsperiode gepland van de niet-methodegebonden toetsen, de 

zogeheten Citotoetsen. Als alle toetsen zijn afgenomen worden de toetsen ingevoerd en zullen we binnen 

het team de resultaten en de vervolgstappen bespreken. Begin februari sluiten de leerkrachten de oude 

plannen af en verwerken de resultaten in nieuwe plannen voor hun groep. 

 

De volgende toetsen staan gepland voor januari/februari: 

Rekenen en taal groep 2 

Technisch lezen groep 3 t/m 8 

Begrijpend lezen groep 5 t/m 8 

Spelling groep 3 t/m 8 

Rekenen & wiskunde groep 3 t/m 8 

Studievaardigheden groep 8 

Taalverzorging groep 8 

Woordenschat groep 3 t/m 7 

 

Parnassys ouderportaal 

In Ouderportaal kunt u de resultaten van zowel de 

methodegebonden toetsen als de niet-methodegebonden 

toetsen (Cito) inzien. Bij de methodegebonden toetsen staat 

een cijfer en achter de toetsen van Cito staat een niveau-

aanduiding; I t/m V. Om snel te zien hoe een leerling scoort 

ten opzichte van leeftijdsgenoten, heeft Cito deze niveau-

indicaties ontwikkeld. Deze indelingen zijn gemaakt door de 

toets af te nemen bij een grote groep leerlingen in Nederland. 

Voorheen werd gebruik gemaakt van de niveau-aanduiding A 

t/m E. In het bijgevoegde plaatje kunt u zien wat het verschil 

is tussen beide niveau-aanduidingen. Als school hanteren wij 

de I t/m V aanduiding. Deze niveau-aanduiding geldt alleen 

voor de toetsen die van Cito zijn. Wij nemen ook nog andere 

toetsen af zoals de toetsen van Kleuterplein in de onderbouw. 

Deze toetsen zijn niet van Cito en hebben daarom geen I t/m 

V aanduiding. 

 

 



Terugkoppeling stakingsdag 

De afgelopen periode hebben de scholen in Nederland meerdere keren gestaakt. In oktober bleven alle 

scholen het eerste uur dicht en afgelopen 12 december werd de school voor een hele dag gesloten. 

Helaas heeft de staking nog niet geleid tot het gewenste resultaat, namelijk meer geld voor 

werkdrukverlaging en een beter salaris. Toch willen we u nogmaals laten weten waarom wij ons hard 

maken voor meer geld in het basisonderwijs. 

 

Wij willen dat het kabinet extra financiële maatregelen neemt voor het beteugelen van de werkdruk voor 

leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen 

voor: meer handen in de klas, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te 

bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. 

Hiervoor is 500 miljoen euro nodig. 

 

Scholen zitten met hun handen in het haar als er een leerkracht 

ziek is. Zoals we u al eerder schreven in de brief over inval zijn 

de invallers regelmatig op. Directeuren en ondersteunend 

personeel komen niet meer aan eigen taken toe, omdat de nood 

zo hoog is. Klassen naar huis sturen betekent overlast voor 

ouders en klassen opdelen betekent overlast voor de hele school. 

Als de politiek nu niets doet, hebben we over een paar jaar een 

tekort van 10.000 leerkrachten. Het verhogen van het salaris is 

daarbij een positieve stimulans.  
 

De 500 miljoen voor werkdrukverlaging blijkt 450 miljoen te zijn 

en komt er pas in 2021. In 2018 komt er wel 10 miljoen voor 

werkdrukverlaging – dit komt neer op ca. 2 uur extra 

ondersteuning per school per week. 

 

Door te staken willen wij laten zien dat wij ons hard maken voor 

de kwaliteit van onderwijs van nu en voor de toekomst. 

 

Opbrengst Serious Request 

Vrijdag 8 december was een dag die begon met sneeuw en kou. Om de kinderen goed op te warmen werd 

er een warming-up gedaan in het schoolgebouw, onder begeleiding van Tim Koldenhof producties. Nadat 

iedereen goed was opgewarmd hebben de kinderen zich goed ingepakt en zijn we op weg gegaan naar het 

Oranjepark. Langs de kant stonden allemaal supporters klaar om de kinderen aan te moedigen.  

 

De kleuters van groep 1 en 2 gingen, na het startschot door wethouder Kruithof en onder luid applaus van 

het publiek, als eerste van start. Vervolgens kwamen de groepen 3 en 4, 5 en 6 en tot slot 7 en 8 aan 

bod. Ondanks de barre weersomstandigheden liet niemand zich kennen; in totaal zijn er zeker 2.000 

rondjes gelopen!  

Hartverwarmend om te zien dat de kinderen zoveel support kregen van volwassenen en ook van hun 

schoolgenootjes. 

 

Naast de sponsorloop hebben veel kinderen ook nog zelf acties opgezet om geld op te halen voor het 

goede doel. Er zijn o.a. cakejes verkocht, kerstkaarten gemaakt om te verkopen en kinderen hebben zelfs 

hun eigen zakgeld gedoneerd middels het glazen huisje. 

Met een totale opbrengst van €7799,88 hebben de leerlingen van groep 7 en 8 op donderdag 21 

december een prachtige cheque overhandigd aan de dj’s van het Glazen Huis. 

 

Hieronder een link naar een filmpje waarin wordt uitgelegd wat er met het geld wordt gedaan. 

https://mobile.twitter.com/SeriousRequest/status/940577491382620161?s=03 

 

https://mobile.twitter.com/SeriousRequest/status/940577491382620161?s=03


Ouderbrief Hemel en Aarde 

Beste ouders, 

 

Midden in de winter gaan de lessen godsdienst en levensbeschouwing van Hemel en Aarde over een heel 

zomers onderwerp: eiland. We ontdekken dat een eiland heel wat meer te bieden heeft dan stranden en 

zonvakanties. Natuurlijk, een eiland is vaak een oase van rust. Maar een eiland is ook een plek van 

overleven, ontdekkingstochten en avontuur. En dan hebben we het nog niet eens over alle mythen en 

religieuze verhalen over eilanden. Rust, ontdekkingstochten en mythen: dat is een kleurrijke bron voor 

lessen levensbeschouwing in deze winterse dagen! 

 

Rust 

Een eiland is bijna onlosmakelijk verbonden met rust. Het ligt een eind weg van de gewone wereld en je 

kunt letterlijk afstand nemen. Mensen hebben daar af en toe behoefte aan. Niet alleen op vakantie in de 

zomer. Je kunt ook op een eigen plek je eigen ‘eilandje’ maken en daar af en toe even tot rust komen en 

je afsluiten van je omgeving. Met de kinderen ontdekken we ook deze kant van wat een eiland voor je kan 

zijn. 

Tot rust komen, aandachtig worden en verstillen is een vaardigheid die je kunt oefenen. Het helpt om je 

bewust te worden van je binnenwereld, je gevoelens en gedachten. In de lessen van Hemel en Aarde 

komt dit vaak naar voren, omdat het een spirituele vaardigheid is die in ons drukke leven niet zo 

gemakkelijk geoefend wordt. 

 

Overleven 

Een eiland nodigt niet alleen uit tot dromen over nieuwe werelden. Ook overleven hoort bij een eiland. 

Wat heb je echt nodig om te overleven in de natuur? Dat is een heel concrete vraag die we met de 

kinderen verkennen. Het nodigt uit om eens van een afstandje naar je eigen leventje en al je spulletjes te 

kijken. Stel je voor dat je moet overleven op een onbewoond eiland. Wat heb je dan echt nodig? 

 

Mythen 

Een eiland spreekt tot de verbeelding. Dat is altijd zo geweest. Er bestaan veel verhalen over eilanden die 

door de goden zijn gemaakt, waar het leven goed is en mensen onsterfelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan 

mythen over het eiland Atlantis en Hy Brasil. Ook de visioenen die Johannes opschreef over een nieuwe 

wereld toen hij op het eiland Patmos was, lijken daarop. Eilanden roepen heel gemakkelijk de sfeer van 

een paradijselijke droomwereld op. Met de kinderen verkennen we wat in die droomwerelden allemaal kan 

bestaan… Het beloven inspirerende lessen te worden. We zien ernaar uit! 

 

 

 

Onder mijn kerstboom liggen dit jaar 

Geschenken voor iedereen 
Doosjes menselijke warmte 

Zakjes vol geduld, liefde en respect 
In mooie papiertjes gehuld 

Aan ieder takje een wens 
Eenieder vindt er wat 

De een wat minder pijn 
De ander minder geweld 

En sommige zijn blanco 
Daar is het de gedachte die telt 

Verder brand ik een kaarsje 
Dat het iedereen goed zal gaan 

Het kost me niets en ik kan blijven geven 

Ik hoop dat je er blij mee bent 
Al is het maar voor even ….. 

 

Het team van de Anne Frankschool wenst u een fijne kerstvakantie! 
Geniet ervan en geniet met elkaar. Tot maandag 8 januari! 
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