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Beste ouders en verzorgers, 

 

In januari worden de landelijke toetsen van Cito afgenomen. Door de 

resultaten te analyseren op leerling-, groeps- en schoolniveau krijgen we 

een goed beeld van ons onderwijsaanbod en brengen we in kaart welke 

onderdelen nog aandacht nodig hebben. Op deze manier krijgen de 

kinderen de ondersteuning of de verrijking die zij nodig hebben. Verder in 

deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze toetsen. 

 

In november jl. organiseerden we een panelavond over mediawijsheid. Op 

deze avond kwam de vraag van ouders om een informatieavond te 

organiseren rondom dit onderwerp.  

Via een ouder van de school kregen we de tip om Marije Lagendijk te 

vragen deze avond te verzorgen. Gelukkig had Marije nog ruimte in haar 

agenda. Daarom nodig ik u uit om op donderdagavond 9 maart om 19:30 

uur aan te sluiten bij een interactieve informatieavond over mediawijsheid. 

De informatieavond wordt in de theaterzaal van de school gehouden. De 

avond eindigt om 21:00 uur. Het is fijn als u zich opgeeft via de infomail, 

zodat we rekening kunnen houden met het klaarzetten van het juiste aantal 

stoelen en koffiekopjes. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de 

informatieavond. 

 

In mei/juni 2023 organiseren we opnieuw een panelavond met als 

onderwerp oudercommunicatie. U hoort hier later meer over. 

 

In maart houden we een tevredenheidspeiling onder ouders, medewerkers 
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en leerlingen vanaf groep 6. De informatie uit de tevredenheidspeiling 

gebruiken we bij het maken van het schoolplan. Tenminste eenmaal per 4 

jaar maakt elke school een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als 

planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar de 

school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid 

vormgeeft. Uw inbreng en de inbreng van de kinderen en medewerkers zijn 

daarbij van groot belang. 

 

Al met al veel interessants in de planning op onze leuke dynamische school! 

Met vriendelijke groet, 

Monique Franken 
   

 

 

 

 

Jaarkalender 

Studiedag (kinderen vrij) 

7 februari 

 

Carnaval 

15 februari 

  

Voorjaarsvakantie 

27-2 t/m 5-3 
 

 

Cito-toetsen 
Sinds januari zijn we overgestapt op het nieuwe leerlingvolgsysteem van 

Cito: Cito Leerling in Beeld. Deze overstap was noodzakelijk aangezien het 

“oude” leerlingvolgsysteem binnenkort verdwijnt. De afgelopen weken zijn 

alle kinderen van groep 3 t/m groep 7 druk bezig geweest met alle toetsen. 

De meeste toetsen worden in dit nieuwe systeem digitaal afgenomen. U 

heeft waarschijnlijk van uw kind gehoord dat de systemen van Cito niet 

altijd even soepel werkten tijdens de afname. Er was enkele keren sprake 

van een landelijke storing. Cito heeft hiervoor zijn excuses gemaakt. 

Gelukkig hebben kinderen en leerkrachten dit kunnen opvangen. 

 

Wat is nou het verschil tussen de oude en de nieuwe toetsen: De toetsen in 

van Leerling in Beeld zijn adaptief (passen zich aan aan de antwoorden van 

de kinderen, zo wordt de toets kindvriendelijker). 

De toesten zijn korter en de opdrachten en teksten minder talig (hierdoor 

duurt een toets minder lang en zijn de opdrachten ook voor kinderen die 

lezen nog moeilijk vinden gebruiksvriendelijker). 

De toetsen zijn digitaal, dat scheelt de leerkracht veel tijd. Hierdoor is er 

meer tijd om hulp te bieden met wat misschien nog moeilijk is voor het kind. 

 

De toetsen zijn inmiddels afgerond, de leerkrachten gaan de ontwikkeling 

van alle kinderen analyseren. In het rapportgesprek dat binnenkort gepland 

staat, zal deze analyse ontwikkeling met u besproken 

worden. De leerkracht zal dit ook met uw kind doen. 

 

In de bijlage treft u extra informatie van Cito voor 

ouders over Cito Leerling in Beeld. Mocht u vragen 

hebben, neemt u dan contact op met de leerkracht 

van uw kind.  

   

 

 

 

Carnaval  
Op 15 februari vieren we weer Carnaval! We zullen deze dag vieren met 

gezellige activiteiten zoals een modeshow, spelletjes en een heuse 

talentenjacht! 

 

De kinderen mogen verkleed naar school komen en voor een 10-uurtje 

wordt gezorgd. De kinderen moeten wel hun eigen lunch meenemen. 

   

We kijken uit naar deze feestelijke dag! 

 
  

 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220107-De-Hoeve-jaarkalender-2022-2023.pdf
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Vrijwilligers gezocht 
We zijn op zoek naar ouders, opa's, oma's die het leuk vinden om tussen de 

middag tijdens het buitenspelen toezicht te houden. Een uurtje of een 

enkele dag per week is mogelijk maar ook vijf dagen ondersteunen behoort 

tot de mogelijkheden. We bieden hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Heeft 

u interesse neemt u dan contact met ons op via ons info-mailadres? 

  

 
  

Mediawijsheid 
Kinderen en digitale media – alles wat je als ouder moet weten! 

Wat doet mijn kind toch allemaal online? En is dat wel gezond? Welke 

voordelen biedt het mijn kind en welke risico’s zijn er? Hoe maak ik 

afspraken over schermtijd? En wat moet ik als ouder weten over TikTok en 

online challenges? Opvoeden met al die digitale media om ons heen is niet 

altijd makkelijk! De meeste ouders zijn niet opgegroeid met een mobieltje 

en sociale media. Het is dan ook logisch als je zoekend bent in hoe je hier 

in de opvoeding mee om moet gaan. Mediapedagoog Marije Lagendijk geeft 

antwoorden op alle vragen 

en biedt nuttige inzichten en 

praktische tips waar je thuis 

direct mee aan de slag kunt. 

Marije is gespecialiseerd in 

mediaopvoeding van 

kinderen van 0 t/m 18 jaar 

en ze wordt in de media 

regelmatig gevraagd om 

haar expertise te delen. 

 
  

 
  

Parkeren op het pad naast de school  
Vanuit de buurt ontvangen we reacties op het parkeren van auto's in het 

pad naast de school. Op deze plek parkeren is onhandig voor de doorgang 

van buurtbewoners maar ook onveilig voor onze kinderen. Wilt u hier uw 

auto voortaan niet meer parkeren? Alvast bedankt. 

 

 

 

 Vragen? 
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen stuurt u dan een 

berichtje naar info@dehoeveschool.nl. 
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