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Voor in uw agenda: 

 Zaterdag 22 december 

t/m zondag 6 januari Kerstvakantie 

 Maandag 7 januari  MR-vergadering 

 Woensdag 9 januari  Luizencontrole 

 Januari/februari  Cito toetsperiode groep 3 t/m 8 

 

Bedankt! 

Via deze weg willen we alle ouders, en met name de OR, enorm 

bedanken voor het organiseren en regelen van de afgelopen 

feesten en activiteiten. Pepernoten zijn gekocht, cadeautjes 

ingepakt, de hal en klassen versierd en een leuke afsluiting van 

het jaar 2018 is geheel verzorgd voor jong en oud.   

Zonder al deze hulp hadden we er niet zo’n geweldige en 

gezellige tijd van kunnen maken voor de kinderen.  
 

 

Veluwse Onderwijsgroep: onderwijs voor alle leerlingen 

Onze school maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Sinds begin van dit jaar hebben de 

schoolbesturen van de Veluwse Onderwijsgroep en AVOO met elkaar gesproken over een mogelijke 

samenwerking. Gedurende het jaar zijn de verschillende medezeggenschapsraden en raden van toezicht 

meegenomen in deze gesprekken. Op 6 december jongstleden heeft de gemeenteraad van de gemeente 

Apeldoorn ingestemd met de wijziging van de statuten van AVOO en haar vertrouwen uitgesproken in een 

samenwerking met de Veluwse Onderwijsgroep. Dat betekent dat met ingang van 1 januari 2019 Edison 

College, Koninklijke Scholengemeenschap en Gymnasium Apeldoorn deel uit maken van de Veluwse 

Onderwijsgroep. 

 

Samen willen we werken aan goed onderwijs nu en in de toekomst voor alle leerlingen in Apeldoorn. 

Daarbij staat voorop dat jongeren in Apeldoorn moeten kunnen blijven kiezen uit een breed 

onderwijsaanbod passend bij hun achtergrond, talenten, ambitie en ontwikkeling. 
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Toetsen 

We nemen gedurende het schooljaar meerdere methodegebonden toetsen af bij de kinderen. Deze 

toetsen geven de leerling en de leerkracht inzicht of de behandelde stof wordt beheerst. 

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

volgt een toets, de methodegebonden toets. Deze toetsen en de resultaten uit de lessen vormen samen 

een beoordeling. Deze beoordeling komt op het rapport te staan van uw zoon/dochter. 

 

Naast de methodegebonden toetsen 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 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: 

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 

 

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 die niet van Cito zijn. Zij hebben daarom geen I 

t/m V-aanduiding. 
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Oproep luizenouders 

De werkgroep luizenouders is dringend op zoek naar nieuwe 

ouders. Aan het einde van dit jaar gaat een deel van de 

ouders onze school verlaten omdat hun kinderen van school 

gaan. 

Ze willen graag het stokje overdragen aan nieuwe ouders 

zodat we de school luisvrij kunnen houden. Mocht u meer 

willen weten dan kunt u contact opnemen met Patricia 

Geervliet (zie info hieronder) en u kunt natuurlijk altijd een 

ochtendje meelopen. De 1e woensdag na de kerstvakantie 

staat er weer een luizencontrole op het programma. U bent 

van harte welkom! 

 

 

Oproep kastenbouwers 

We hebben een aantal kasten gekocht waar onze 

rekenmaterialen in kunnen. We zoeken nog iemand die ons 

wilt helpen om deze in elkaar te zetten. Het gaat om Ikea-

kasten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapper op school 

Ik ben Lisette Kerseboom van Kinderkapper de Kerseboom. Binnen MAM’s 

Kinderdagopvang ben ik bekend als De MAM’s Kapper. Daar knip ik bij alle 8 

filialen van de kinderdagverblijven van MAM’s en de buitenschoolse opvang. 

  

Ontzettend leuk is dat ik na de Kerstvakantie ook bij jullie op school kom 

knippen! Heel handig voor de drukke ouders en natuurlijk ook voor de 

kinderen! Nu kunnen ze tijdens het wachten op hun knipbeurt nog even 

lekker spelen op het schoolplein! Na de kerstvakantie begin ik met knippen 

bij jullie op school. Om de 6 weken kom ik langs om te knippen (in overleg 

kan ik ook op andere dagen komen). 

  

Neem alvast even een kijkje op de website:  www.kinderkapperdekerseboom.nl 

  

Knipschema  

Woensdag      9 Januari        Anne Frank                 12.15 t/m 17.00     Locatie: Kleutergebouw    

Woensdag    20 Februari     Anne Frank                  12.15 t/m 17.00 

Woensdag    23 Januari       Touwladder                  12.30 t\m 17.00       Locatie:  In de aula 

Woensdag     6 Maart          Touwladder                  12.30 t\m 17.00 

Woensdag       6 Februari      Hertog van Gelre       14.00 t\m 17.00   Locatie :  In de MAM’s ruimte 

Woensdag     20 Maart          Hertog van Gelre       14.00 t/m 17.00   

  

Wilt u uw kind laten knippen en zeker zijn van een afspraak? Stuur een berichtje naar Kinderkapper de 

Kerseboom Whatsapp 0627171858 

 
Fijne feestdagen en tot volgend jaar! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Lisette Kerseboom 

http://www.kinderkapperdekerseboom.nl/
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Kerstwens 
Voor 2019 wens ik je de rijke eenvoud van de kersttijd toe 
Nu en dan een engel: met een woord van bemoediging, met een perspectief van hoop. 
Nu en dan een herder: met de warmte van de eenvoud, met de taal van de harde werkelijkheid. 
Nu en dan een vreemdeling: met een wereldwijde blik, met wijsheid uit andere culturen. 
Nu en dan een ster: houvast in tijden van verwarring, licht in de donkere tunnel. 
Nu en dan een stal: om te schuilen tegen tegenwind, tegen verkilling. 
Nu en dan wat stro of hooi: om uit te rusten, om te herstellen. 
Nu en dan een kind: om onze kwetsbaarheid niet te vergeten. 
Nu en dan zoals Maria en Jozef: zorg om de ander, trouwe zorg, zorg tot in de moeilijkste momenten. 
Nu en dan het geschenk van de vriendschap en de zaligheid van het feest, van brood en wijn op tafel. 
Zo wordt onze inzet herboren, zo blijft het komende jaar altijd weer nieuw. 

 
 

 

 

Het team van de Anne Frankschool wenst u een fijne kerstvakantie! 

Geniet ervan en geniet met elkaar. Tot maandag 7 januari! 


