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Toetsen, rapporten en oudergesprekken 

We hebben gekeken naar wat belangrijk is voor de voortgang in de ontwikkeling van de kinderen en naar 
wat realistisch is gezien de tijd waarin we leven. Het is belangrijk dat we als school weten waar ieder kind 
staat in zijn/haar ontwikkeling zodat we goed kunnen bepalen wat hij/zij nu nodig heeft om verder te 
kunnen groeien. Maar ook kijken we vooruit 
naar volgend schooljaar, in een nieuwe groep 
met nieuwe lesstof, we gunnen ieder kind een 
goede start. We hebben keuzes gemaakt die we 
graag hieronder delen. 
 
De ontwikkeling van onze kleuters 
 
Kleuterjuffen zijn gewend om de KIJK in te 
vullen. Dit is een observatie instrument. Omdat 
de juffen de kinderen een lange tijd niet of 
minder hebben gezien en kinderen in deze tijd 
ook moeten wennen aan de steeds 
veranderende situatie vinden wij het niet 
realistisch om een goed beeld weer te geven in een instrument dat volledig recht doet aan de 
ontwikkeling van uw kind. We vullen daarom de KIJK nu niet in. Wat we wel doen is de ontwikkeling van 
een kind bespreken tijdens het oudergesprek en zorgen voor een goede overdracht als een kind bij een 
nieuwe juf komt. Dat is voor nu het belangrijkste. Natuurlijk kennen de juffen de kinderen en zien ze ook 
nu weer goed hoe het met hen gaat. Maar het goed invullen van de ontwikkelingslijnen vraagt om meer 
observatietijd. Wij vinden het op dit moment niet eerlijk  tegenover een jong kind om het instrument in 
te vullen. Volgend schooljaar zal de KIJK weer ingevuld worden.  
Zoals eerder aangegeven werken we volgend schooljaar met drie kleutergroepen. De leerkracht laat aan 
u tijdens het oudergesprek weten in welke groep uw kind komt. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar 
vriendjes en vriendinnetjes, leeftijd, ontwikkelniveau en de balans tussen jongens en meisjes.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Een plek waar jij groeit en floreert 

Nieuwsflits Juni  2020 
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Toetsen in coronatijd  
 
De kinderen van de groepen 3 tot 
en met 7 hebben normaal 
gesproken alle cito toetsen al 
afgerond. Nu hebben we 
afgesproken dat we kinderen in 
deze weken goede lessen willen 
geven en niet dat deze kostbare tijd, als groep samen in de klas, op gaat aan toetsen. Wel vinden 
we dat de cito rekenen en begrijpend lezen of begrijpend luisteren ons kan helpen in het nog 
beter bepalen wat een kind nodig heeft, nu en volgend schooljaar. Deze nemen we dus de 
komende periode wel af. Met kinderen waarvoor lezen erg moeilijk is worden ook de AVI teksten 
gelezen. De resultaten van deze cito toetsen worden gedeeld tijdens het oudergesprek en in het 
rapport. Deze resultaten worden niet gebruikt om kinderen ergens op af te rekenen. Ze worden 
wel gebruikt om nog beter te bepalen wat ze nodig hebben om verder te kunnen groeien.  
 
Oudergesprekken in coronatijd 
 
Alle ouders van de groepen 1 tot en met 7 krijgen via Parro een uitnodiging voor een telefonisch 
oudergesprek. U kunt zich dan inschrijven op een moment dat past en de leerkracht zal u rond 
dit tijdstip bellen. We geven u een briefje mee waarop u kunt invullen op welk nummer u op dat 
moment bereikbaar bent. De kleutergroepen starten al met de oudergesprekken. De andere 
leerkrachten zullen een gesprek met u in plannen vanaf 29 juni.  
 
Rapporten in coronatijd 
 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen een rapport mee dat er anders uitziet dan 
voorgaande jaren. Ook hier vinden we het nu niet eerlijk om punten te geven. Wel willen we 
natuurlijk de ontwikkeling in beeld brengen. Het rapport dient ook als leidraad voor het 
oudergesprek. Uw kind krijgt het mee naar huis op vrijdag 26 juni, zo heeft u nog de tijd om het 
rustig door te lezen voordat het oudergesprek plaats vindt. De kinderen die deelnemen aan de 
levelgroep krijgen volgend schooljaar weer hun levelrapport. Als er vragen zijn aan de leerkracht 
van de levelgroep neemt u dan met haar contact op. Zij zal ook nog de betreffende ouders een 
bericht sturen aan het einde van het schooljaar over de activiteiten die de levelgroep heeft 
afgerond.  
 
Voorlopig schooladvies 

De kinderen van groep 7 krijgen het voorlopig schooladvies voor de brugklas. De leerkrachten 
van de groepen 6,7 en 8, de zorg coördinator en directeur kijken samen naar wat het best past 
bij de ontwikkeling van een kind op dit moment. Het gaat dan nadrukkelijk om een voorlopig 
advies. De leerkrachten van groep 8 sluiten aan bij deze besprekingen zodat zij de kinderen al 
goed in beeld hebben als ze samen het nieuwe schooljaar starten. 
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Groep 8 -> brugklas 
 
De kinderen van groep 8 worden opgevolgd door gesprekken tussen de leerkrachten van groep 8 en de 
middelbare school. Daarnaast krijgt de middelbare school van ons alle gegevens van een kind die 
relevant zijn, zo hebben ook zij de kinderen goed in beeld. Ook als de kinderen daar een tijdje zitten zal 
er een contactmoment zijn om deze ontwikkeling op te volgen. Voor groep 8 zijn alle oudergesprekken al 
in eerder stadium gevoerd. Zij hebben normaal gesproken geen oudergesprekken meer aan het einde 
van het jaar. Uiteraard is er altijd een mogelijkheid tot het voeren van een gesprek als er behoefte aan is. 
Neem dan gerust contact op.   
 
Naar een nieuwe groep 
 
Alle leerkrachten hebben met elkaar het gesprek over het kind dat hij/zij volgend jaar in de klas krijgt. 
We noemen dat een overdracht. De ervaringen van de huidige leerkracht, de resultaten van kinderen, 
dat wat een kind uniek maakt en dat wat het nodig heeft om goed te kunnen leren en lekker in zijn/haar 
vel te kunnen zitten delen we met elkaar.  
 
We vertrouwen erop alle kinderen op deze 
manier goed in beeld te  
hebben en dit ook met u en de nieuwe 
leerkracht van uw kind te  
kunnen delen. Zo gebruiken we de tijd samen 
die we nu hebben goed 
en kunnen we ook op een fijne en goede 
manier starten in het nieuwe jaar. 
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Met de nieuwe moestuin van onze peuters 

hebben we natuurbeleving en gezondheid 

nog meer binnen handbereik gebracht van de 

kinderen. Ze zijn heel blij met hun eigen tuin 

op het peuterplein. Ze genieten van plantjes 

zaaien, plantjes water geven, plantjes zien 

groeien en uiteindelijk de plantjes oogsten, 

zoals onze radijsjes. En wat zijn ze lekker. 

Natuurbeleving in 

kindcentrum Nobel 

Ons voedselbos doet het goed! 

De kinderen hebben verse 

muntthee gemaakt. Rabarber 

geoogst, geproefd van besjes en 

frambozen. En de klas van groep 

6 geurt heerlijk  zelf geplukte 

Tijm! 
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Terugblik Peuters 

De afgelopen maanden waren andere maanden dan alle 

anderen voor ons allemaal. Zo’n gekke tijd.  De peuters 

kregen elke week allerlei leuke filmpjes doorgestuurd van 

ons, met onder andere; een boek dat voorgelezen werd, 

onze liedjes die we elke dag zingen zoals ons goedemorgen 

lied, opruim lied, dagen van de week , yoga, op berenjacht 

en de zonnegroet. Ook kregen de peuters elke week leuke 

activiteiten doorgestuurd via de mail die ze samen met 

papa en mama hebben uitgevoerd. Zelfs de Paashazen 

hebben nog een bezoekje gebracht bij ons peuters op 

gepaste afstand natuurlijk ;)  Bedankt voor de leuke 

reacties door middel van een leuk appje,  foto, of een 

filmpje terug. Hier hebben wij keer op keer van genoten. 

 

Maandag 15 juni 

aanstaande komt de 

fotograaf in ons 

kindcentrum.  

Geschiedenisles in de 

buitenlucht. 

#groep6 

Volg jij ons al op 

Instagram? 

#kindcentrumnobel 
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Thema boodschappen doen voor onze jongste kinderen 

Onze peuters en kleuters kunnen boodschappen doen in ons kindcentrum. In de groepen zijn 

verschillende hoeken waarin een winkeltje te vinden is. In de patio kunnen ze zelfs 

naar bakkerij De Nobel. Daar wordt eerst meel gezeefd voordat de bakkers 

ermee aan de slag gaan. De medewerkers van de winkels hebben het druk, 

vakken moeten worden bijgevuld, klanten moeten worden geholpen en 

natuurlijk moet ook de kassa worden bemand.  

 

 

 

 

 

Afscheid groep 8 

De kinderen van groep 8 zijn aan de laatste weken op onze school begonnen. Samen met de juffen 

hebben zij nagedacht over hun afscheid. We hebben twee feestweken georganiseerd waarin we leuke 

dingen doen die ook nog passen binnen de maatregelen van deze tijd. We weten zeker dat ook dit een 

afscheid wordt om nooit te vergeten! En dat hebben ze natuurlijk ook echt wel verdiend. 
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Bso De Tivoli  

In de periode tot 11 mei hebben we contact gehouden met de BSO kinderen via whatsapp en de gewone 

post ;)  Sommige bso kinderen zagen we nog wel tijdens de noodopvang samen met andere kinderen van 

school. Zij maakten onder begeleiding van ons elke dag trouw hun huiswerk. Wat waren en zijn wij trots 

op ze hoe hier mee omgingen. Na en tijdens het maken van het huiswerk, was er natuurlijk tijd voor 

ontspanning. 

Sportclub De Tivoli  

Nadat het bericht kwam dat de scholen en de sport clubs weer open mochten, (wel volgens de richtlijnen 

van het RIVM natuurlijk) zijn we ook weer gestart met de Sport Club. Onder begeleiding van meester 

Bert sporten we nu buiten op de sportvelden en atletiekbaan. En dat is genieten! Tot de zomervakantie 

hebben we elke maandag en donderdag weer een heel aantrekkelijk aanbod.  Lees er meer over op 

https://www.detivoli.nl/nieuws/sportclub 
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