
  

Anne Frankschool – Regentesselaan 34 7316 AG Apeldoorn – 055-5211746 

www.annefrankschoolapeldoorn.nl - directie@annefrankschoolapeldoorn.nl 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHOOLBULLETIN  

          20 april 2018 

In deze editie:  

 Koningsspelen 

 Tekenseizoen 

 Auditbezoek 

 Ouderbijdrage 

 Workshopavond 

 Resultaten van leerlingen 

 Parnassys ouderportaal 

 

Voor in uw agenda: 

 Maandag 23 april t/m zondag 6 mei Meivakantie (alle kinderen vrij) 

 Woensdag 9 mei luizencontrole 

 Donderdag 10 mei t/m zondag 13 mei Hemelvaartweekend (alle kinderen vrij) 

 Dinsdag 15 mei schoolreisje groep 1 t/m 8 

 Maandag 21 mei tweede pinksterdag (alle kinderen vrij) 

 Maandag 28 mei start toetsperiode 

 Vrijdag 8 juni alle leerlingen 12:00 uur vrij 

 

Koningsspelen 

Wat een geweldige dag hebben we met elkaar gehad vandaag! Het was 

prachtig weer en alle kinderen zagen er mooi uit met oranje T-shirts, 

jurkjes, kroontjes en nog veel meer. Alle kinderen hebben de Koningsspelen 

swingend geopend op het schoolplein. Ze hebben zich ‘Fitlala’ geswingd. 

De kleuters hebben vervolgens op het schoolplein allerlei spelletjes gedaan. 

De groepen 3 t/m 8 hebben de Koningsspelen gevierd bij de Stayokay en 

daarna heerlijk geluncht thuis, op school of onderweg. 

Via deze weg willen we alle ouders bedanken die hebben geholpen met het 

begeleiden van de kinderen, het brengen van de kinderen en die hebben 

geholpen met de voorbereidingen voor deze geweldige dag. 

 

Tekenseizoen 

Zoals u wellicht in het nieuws heeft gehoord is het tekenseizoen weer begonnen. We willen u adviseren 

om na vandaag uw kinderen goed te controleren. Vooral de kinderen van de groepen 3 t/m 8. Zij hebben 

bij de Stayokay allerlei spelletjes gedaan en de locatie bevindt zich in het bos. Als u hier klikt vindt u meer 

informatie over hoe u teken kunt verwijderen en waar u alert op moet zijn. 

 

Auditbezoek 

Donderdag 12 april werd onze school bezocht door een auditteam van de 

Veluwse Onderwijsgroep. Ze hebben aan alle klassen een bezoek gebracht 

en sfeer mogen proeven in onze school. 

We hebben ’s middags een geweldige terugkoppeling gekregen van het 

auditteam. Er is een proactieve, positieve sfeer geconstateerd waarbij het 

team met elkaar constructief bezig is te werken aan de missie en visie van 

de school. Er is heerst in alle groepen en in de school een goed 

pedagogisch klimaat en er zijn mooie dingen gezien die zeker een 

voorbeeld kunnen zijn voor andere scholen en leerkrachten. Hier zijn we 

uitermate trots op! 

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme
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Ouderbijdrage (nieuws van de OR) 

Beste ouders, 

  

Uit onze administratie is gebleken dat nog veel ouders de ouderbijdrage niet hebben voldaan. Wij kunnen 

ons goed voorstellen dat u dit gewoon bent vergeten daarom vragen wij u bij deze toch nog even uw 

aandacht hiervoor. Uiteraard is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage. U bent dus niet verplicht deze te 

voldoen, uw kind zal nooit uitgesloten worden van activiteiten bij ons op school. De ouderbijdrage wordt 

gebruikt voor leuke activiteiten die wij voor de kinderen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de komende 

Koningsspelen en schoolreis. Maar ook het Sinterklaasfeest, kerst en carnaval worden hieruit gefinancierd. 

Voor ons is het heel belangrijk om van zoveel mogelijk ouders de ouderbijdrage te ontvangen omdat de 

activiteiten zijn begroot op het binnen te komen bedrag van de ouderbijdrage gebaseerd op het totaal 

aantal kinderen. Wanneer wij niet alle ouderbijdragen binnenkrijgen, kan het zijn dat activiteiten niet door 

kunnen gaan omdat er niet genoeg budget is. 

  

De bijdrage voor het schooljaar 2017-2018 is als volgt: 
  

  Op school vanaf september 2015 Op school vanaf januari 2016 Op school vanaf mei 2016 

- Eerste kind €42,00 €21,00 €10,00 

- Tweede kind €39,50 €19,75 €10,00 

- Derde en volgende kind €37,00 €18,50 €10,00 

  

U kunt de ouderbijdrage overmaken op: 

Ibannummer: NL49 INGB 0008 2995 25 

t.n.v.: KBS Anne Frank 

Onder vermelding van: Ouderbijdrage  “naam kind” “groep kind” 

  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

De ouderraad 

 

Workshopavond 

Woensdagavond 11 april was voor zowel ouders als leerkrachten een zeer geslaagde avond. De avond 

startte met een kopje koffie of thee waarna alle ouders naar de workshop van hun keuze gingen. Na de 

eerste ronde was er een moment om bij te praten om vervolgens met de 2e ronde te beginnen. We 

hebben deze avond de ouders gevraagd om tips en tops te geven over deze avond of de inhoud van de 

avond. Een aantal punten willen we alvast met jullie delen. Alle tips en tops zullen we meenemen in onze 

evaluatie over deze avond. 

 

De workshop social mediatraining ook geven aan de kinderen. 

 

Social media is een belangrijk onderwerp, goed dat er aandacht voor is. 

 

Veel enthousiasme bij de leerkrachten. 

 

Sommige workshops mogen de volgende keer langer. 

 

Volgende keer in de voorbereiding iets duidelijker aangeven wat de inhoud van de workshops gaat zijn. 

 

Leuke workshops! Volgend jaar weer. 
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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 in de groepen 2 t/m 8 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. 

 

Eind mei / begin juni 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. Na deze periode sluiten de leerkrachten de oude 

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

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Het team van de Anne Frankschool wenst u een prettige meivakantie! 


