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10-minuten-gesprekken 
Vandaag zijn de uitnodigingen met het tijdstip voor de 10-minuten-gesprekken van 
aanstaande dinsdag met de kinderen meegegeven. U vindt de online-afspraak terug in 
Teams bij het MOO-account van uw kind. Weet u nog hoe u moet inloggen? Is het 
wachtwoord van uw kind nog geldig? Het is handig om het voor dinsdag alvast een keertje 
thuis te proberen. Uw zoon of dochter helpt u graag! 

 

Project in de onderbouw 
De onderbouw werkt aan het project “kinderen 
wereldwijd”. De kinderen leren hoe de kinderen 
over de hele wereld leven, dat er verschillende 
talen worden gesproken en over verschillende 
kenmerken van bepaalde landen. Tijdens dit 
project is een heuse “wereldwandelaar” langs 
gekomen op school. Zij liep op een hele grote 
wereldbol en vertelde over de wereld.  

 

Project in de middenbouw 

In de middenbouw zijn de kinderen deze weken bezig met het project over ouderenzorg. 
De kinderen komen meer te weten over hoe de ouderenzorg eruit ziet en wat daar allemaal 
bij hoort. De kinderen hebben al een leuk en leerzaam gesprek gevoerd met mensen die in 
de ouderenzorg werken. Zij hebben de kinderen veel kunnen vertellen. 

 
Van letters naar cijfers! 
De komende twee weken zijn we op school bezig om in de groepen 3 t/m 8 de CITO-LOVS 
toetsen af te nemen voor het leerlingvolgsysteem. 

We willen u graag uitleggen hoe de scores werken. 

Tot nu toe werd de CITO-score uitgedrukt in letters: A, B, C, D of E.  

• A = goed (0-25 % scoort hoger) 
• B = voldoende tot ruim voldoende (25-50 % scoort hoger) 
• C = onvoldoende tot voldoende (50-75 % scoort hoger) 
• D = onvoldoende (75-90 % scoort hoger)  
• E = zeer zwak (90-100% scoort hoger) 
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Omdat bij deze normering ten onrechte lijkt dat een C gemiddeld is (er zitten immers 2 
scores boven en onder) heeft CITO sinds enkele jaren een nieuwe normering ingevoerd.  

Deze nieuwe normering wordt uitgedrukt in de Romeinse cijfers I, II, III, IV en V.  

De scores zijn als volgt: 

• I = Uw kind behoort tot de hoogst scorende kinderen. (0-20 % scoort hoger) 
• II = Uw kind scoort boven het gemiddelde.(20-40% scoort hoger) 
• III = Uw kind scoort gemiddeld.(40-60 % scoort hoger) 
• IV = Uw kind scoort onder het gemiddelde.( 60-80 % scoort hoger) 
• V = Uw kind behoort tot de groep laagst scorende kinderen. (80- 100 % scoort 

hoger) 

In mei/juni zullen we u bij de oudergesprekken over het rapfolio de toelichting geven over 
deze normering van de CITO-toetsten. Het is voor u en de kinderen even wennen, maar 
geeft een duidelijker beeld van de prestaties en niveau van uw kind.  

 

Afmelden van uw kind bij Expertisecentrum Uniek 

Het komt nog wel eens voor dat de logopediste of de kinderfysiotherapeute van 
Expertisecentrum Uniek niet op de hoogte is van de afwezigheid van uw kind.  

Denkt u er aan om uw kind persoonlijk af te melden bij de logopediste of 
kinderfysiotherapeute op het moment dat hij/zij ziek is?  

 

Foto’s delen via Parro 

Al heel veel ouders hebben toegang tot Parro. Misschien heeft u zelfs al een berichtje 
gestuurd en contact gehad met de leerkracht van uw kind via Parro. Het werkt heel 
eenvoudig en het zou leuk zijn om straks ook foto’s met u te kunnen delen.  

Daar is nog een stapje voor nodig, u moet hier namelijk toestemming voor geven. 

In de periode van 11 tot en met 25 maart staat dit open voor u in de Parro-app.  
Zo werkt het: 

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 
• Tik op Privacy-voorkeuren. 
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het 

kind.  

 

 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen stuurt u dan een berichtje 
naar info@dehoeveschool.nl.   

Hartelijke groet, 

Het team van de Hoeve     
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