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TOETSEN OP MAAT
Vorig schooljaar bent u via de nieuwsbrief geïnformeerd over ons voornemen te gaan
starten met Toetsen op maat. In de groep krijgen de leerlingen een aanbod op maat. Dat
aanbod bepalen we door de informatie die we halen uit observaties, toetsen die horen bij de
methode en de Cito-toetsen. Toetsen op maat heeft betrekking op de Cito-toetsen. Soms
zien we dat een leerling op een toets van Cito een lager functioneringsniveau haalt dan
waar de leerling op dat moment zit. Wanneer bijvoorbeeld de toets van eind groep 7
gemaakt wordt, kunnen we als school zien op welk niveau een leerling de toets heeft
gescoord. Dat kan een niveau hoger of lager zijn dan eind groep 7. In bepaalde gevallen
zien we een verschil van meer dan een jaar op functioneringsniveau. In dat geval kunnen
we als school moeilijker de juiste informatie uit de toets halen om het aanbod in de groep
eventueel aan te passen.
Op dit moment krijgen de leerlingen een passend aanbod op basis van de informatie die we
hebben. Uit de Citotoets willen we ook de juiste, betrouwbare informatie kunnen gebruiken.
Dat kan betekenen dat we bij het volgende toets moment een toets van een ander (meer
passend) niveau aanbieden. Dat gebeurt alleen bij leerlingen die voor de tweede keer op
rij een functioneringsniveau laten zien dat meer dan een jaar verschilt met het toets
moment. Daarmee kunnen we dan nog beter bepalen wat het juiste aanbod in de groep
moet worden.
Eind vorig schooljaar zijn verschillende ouders geïnformeerd over het feit dat hun zoon of
dochter een functioneringsniveau op de toets heeft laten zien met een achterstand van
meer dan een jaar. Voor deze leerlingen is een passend aanbod in de groep georganiseerd
op basis van de informatie uit de observaties en de toetsen uit de methode. Als we in de
volgende toets periode (januari-februari) weer nieuwe informatie krijgen uit de toetsen,
wordt deze meegenomen bij het bepalen van het aanbod in de groep.
HET WIJCHENS KINDERDICTEE
Wat knap, op woensdag 13/11 heeft Lieve Hogemans (uit groep 5/6Ma Diana) het
Wijchens kinderdictee gewonnen!!
Zij was de beste van 20 Wijchense kinderen die meegedaan hebben.
Wat een prestatie!
Wij feliciteren Lieve dan ook van harte!
Het team van de Trinoom
Stukje van Lieve Hogemans:
Ik heb met 20 andere kinderen van groep 6 van alle basisscholen, het dictee gemaakt.
Het moeilijkste woord vond ik 'tropisch'.
In de pauze hebben wij een Kahoot quiz gedaan die ging over boeken en schrijvers.
Ik heb een heel mooi zilverkleurig bordje gewonnen!
Groetjes,
Lieve
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