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20 DECEMBER IS EEN VRIJE DAG VOOR DE GROEPEN 1 EN 2
LEERLINGEN UIT GROEP 3 TOT EN MET 8 ZIJN DEZE DAG OM 12.00 UUR VRIJ
ARGUS CLOU IN DE JAARKLAS
We hebben binnen de jaarklas de methode Argus Clou voor het vak wereldoriëntatie
(natuur/techniek, geschiedenis en aardrijskunde). We willen u informeren over de opbouw
van de toets aanpak in deze methode (binnen de Montessoristroom worden deze toetsen
niet gedaan).
Deze methode kent 5 thema’s van de 3 vakgebieden (in groep 3/4 zijn er ook 5 thema’s,
maar met wat minder lessen). Vanaf groep 5 geldt dat elk thema wordt afgesloten d.m.v.
een toets; dat zou betekenen dat de kinderen vanaf groep 5 gedurende het jaar 15 toetsen
zouden hebben voor Argus Clou. Wij vinden dat binnen de jaarklas te veel; wij vinden het
belangrijk dat er vanaf groep 5 t/m 8 een opbouw is in de toetsen. Hierdoor raken de
kinderen vanaf groep 5 steeds meer gewend aan het leren voor de toetsen van (bijna) alle
thema’s. Ze worden zo in de bovenbouw geleidelijk aan voorbereid op de middelbare school.
De toets opzet is als volgt:
Groep 3-4:
- Geen toetsen voor Argus Clou, alleen lessen. De methode laat leerlingen
kennismaken met begrippen van de onderdelen natuur/techniek, geschiedenis en
aardrijskunde. Deze begrippen worden in de bovenbouw uitgebreid.
Groep 5:
- De kinderen krijgen vanaf groep 5 na elk thema een samenvatting en een blad met
de behandelde begrippen mee naar huis om thuis door te lezen. Zo kan er geleerd
worden voor de toetsen die afgenomen worden en weet u thuis meteen waar we in
de klas mee bezig zijn geweest.
- De toetsen van thema 1 worden voor alle vakken samen met de leerlingen in de klas
gedaan: hoe pak je zo’n toets aan, waar let je op, hoeveel antwoorden moet je
invullen etc.
- De toetsen van thema 2 worden door de kinderen zelf gemaakt. Ze mogen hier hun
lesboek bij houden om dingen op te zoeken (een zogenaamde “open boek toets”).
Een week voor de toets in de klas is wordt de samenvatting steeds meegegeven.
- De toetsen van thema 4 zijn ook een open boek toets.
- De toetsen van thema 3 en 5 worden niet afgenomen, deze thema’s worden in de
klas opgepakt samen met oudere leerlingen van groep 7 en 8 en worden in de klas
gepresenteerd. Zo leren de kinderen in groepjes de thema’s samen te vatten en
informatie te presenteren aan de klas.
Groep 6:
- Thema 1 is een open boek toets
- Thema 2 is een toets waar de kinderen zelfgemaakte aantekeningen bij mogen
houden (deze aantekeningen worden in de klas gemaakt).

-

Thema 4 is een toets op de methode-manier, zoals hij vanuit de methode is bedoeld
(geen hulpmiddelen, zelf thuis leren voor de toets met de samenvatting).
- Thema 3 en 5 zijn presentaties.
Groep 7:
- Bij 3 thema’s worden de toetsen op de methode-manier afgenomen
- De overige 2 thema’s worden in de klas gepresenteerd.
- De leerkrachten stemmen onderling af welke thema’s een presentatie worden en
welke een toets.
Groep 8:
- Bij 4 thema’s worden de toetsen op de methode-manier afgenomen
- Het overige thema wordt in de klas gepresenteerd.
- De leerkrachten stemmen onderling af welke thema’s een presentatie worden en
welke een toets.
Topografie:
Ook bij het aanpakken van de topografie is er een opbouw:
- In groep 5 komen de provincies en hoofdsteden aan bod.
- In groep 6 wordt er dieper ingezoomd op verschillende provincies (belangrijke
steden, rivieren, etc.).
- In groep 7 komen de landen van Europa en de hoofdsteden aan bod. Later in het
jaar wordt voor topografie verder het aanbod vanuit de methode gevolgd.
- In groep 8 wordt voor topografie het aanbod vanuit de methode gevolgd (de wereld
komt aan bod; landen, werelddelen, etc.).
Registratie (ouderportaal):
De toetsen die als open boek toets of als toets met aantekeningen worden afgenomen (in
groep 5 en 6), worden niet op ParnasSys geregistreerd. De kinderen krijgen voor deze
toetsen in de klas wel een woord-beoordeling (voldoende, goed, etc.). De kinderen kunnen
deze zelf thuis aan u vertellen. De toetsen gaan nooit mee naar huis, maar natuurlijk mag u
de toetsen op school in komen zien.
De toetsen die in de groepen op de methode-manier worden aangepakt, zullen wel in het
ouderportaal op ParnasSys geregistreerd worden. U kunt de resultaten van deze toetsen
dus inzien. Dit is bij één thema van groep 6 (dus 3 toetsen) en daarna alle afgenomen
toetsen in groep 7 en 8.
Heeft u over bovenstaande nog vragen, dan kunt u terecht bij de leerkracht(en) van uw
kind.
KERSTDINER 2019
Op donderdag 19 december vindt ons traditionele kerstdiner plaats.
Diemewei van 17.30 uur tot 19.00 uur. Inlooptijd vanaf 17.15 uur.
Brink van 17.45 uur tot 19.15 uur. Inlooptijd vanaf 17.30 uur.
Inmiddels zijn er al heel veel gerechten aangevinkt via Parro. Hebben jullie dat nog niet
gedaan? Via Parro kan elke ouder bij de groep van zijn/haar eigen kind(eren) aangeven
voor welk gerecht hij/zij zal zorgen, daar is ook te zien welke gerechten er al gemaakt
worden en welke gerechten er nog beschikbaar zijn om te maken. Er zijn ook “lege”
plaatsen. Hier kunt u uw eigen ‘culinaire creativiteit’ kwijt.
Donderdagochtend 19 december mogen alle kinderen een bord, bestek en beker
(voorzien van naam) in een plastic tas mee naar school nemen.
Na het diner worden alle spullen weer mee naar huis genomen.
Vanaf 19.15 uur zal in de hal van de Brink, na het kerstdiner, muziek gemaakt worden door
het Kerkeveldorkest samen met kinderen van de Trinoom. Daar zijn jullie natuurlijk ook
allemaal van harte welkom!
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie terecht bij de leerkrachten Marina, Willeke,
Audrey en Roel of bij de ouders Wim Bremer en Stefanie Schoss.
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne voorbereiding op de feestdagen toe.
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KERSTBORREL 2019
Kom ook naar deze 'Bring your own food'- GOING DUTCH kerstborrel. IEDEREEN is welkom:
van ouders, verzorgers van kinderen die op De Trinoom zitten tot elke wijkbewoner van
Kerkeveld & Huurlingsedam.
Kom je dan in je foute kersttrui, je galajurk of gewone kerst outfit?
Alles mag :-)!
Terwijl uw kind(eren) genieten van een heerlijk en stemmig kerstdiner in de groep, is er
voor u als ouder/verzorger een gezellige kerstborrel in de Brink van 17.30 – 19.00 uur.
Neem ook je wat mee om op het GOING DUTCH Kerstbuffet te zetten? Als iedereen een
hapje meeneemt voor ongeveer 5-10 personen, zoals de kinderen in hun groep ook doen,
dan wordt het vast net zo gezellig! Je bent natuurlijk ook welkom zonder hapjes mee te
nemen, voel je niet verplicht.
Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar het vast een gezellig kerst succes worden!!
PS: GOING DUTCH wordt als term gebruikt als je samen de kosten/lasten wilt delen - en
volgens ons past dat prima bij deze kerstborrel, net zoals de kinderen dat doen :-)

Kerstborrel
19 december 2019
17.30 – 19.00 uur
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