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nieuwsbrief januari 2022 

**De eerste nieuwsbrief van 2022 ** 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 2022. We naderen 
het midden van het schooljaar. Met een aantal hobbels hebben 
we de afgelopen maanden in het algemeen doorlopend goede 
lessen voor alle kinderen kunnen verzorgen. Hobbels zoals het 
afwezig zijn van veel leerlingen door ziekte of ziekte in het gezin. 
Soms helaas ook omdat een hele groep naar huis moest om er 
zeker van te zijn dat er niet nog meer positieve testen waren. We 
hebben gemerkt dat alle ouders zich erg flexibel hebben 
opgesteld en hebben meegedacht om dit soort hobbels samen te 
nemen. Dat is voor het team erg fijn en een mooi voorbeeld van 
het motto van onze school: Leren doen we samen, samen staan 
we sterk! 

We zijn erg blij de aangekondigde versoepelingen omdat we meer 
kinderen op school kunnen blijven ontvangen. 

**Nieuwe richtlijnen (rijksoverheid.nl) ** 

Het quarantaineadvies verandert. U hoeft niet meer in 
quarantaine na contact met een positief getest persoon als u geen 
klachten hebt 

EN: 

• een kind of leerling bent die naar de kinderopvang, het 
basisonderwijs of het voortgezet onderwijs gaat; OF 

• korter dan 8 weken geleden positief bent getest. 

Voor iedereen met klachten blijft gelden: 

• Blijf thuis en doe direct een zelftest. 
• Bij een positieve uitslag van de zelftest laat u zich zo snel 

mogelijk testen bij de GGD. 
• Bij een positieve uitslag van de zelftest gaat u thuis in 

isolatie. 

Verder blijft het advies van 2x per week zelftesten voor kinderen 
vanaf groep 6 en medewerkers van kracht. Daarnaast blijven de 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

richtlijnen rond het scheiden van groepen, handen wassen en 
ventileren gelijk. 

Hallo Wereld 

Hallo Wereld is een uniek concept binnen het openbaar 
onderwijs, maar heel gewoon geworden binnen stichting Op Kop. 
Deze lessen worden op donderdagmorgen door de vakdocenten 
godsdienstig- en humanistisch vormingsonderwijs verzorgd, 
samen met de leerkracht. Op andere momenten in de week, komt 
de leerkracht met de groep terug op het geleerde. De lessen 
godsdienstig- en humanistisch vormingsonderwijs wisselen elkaar 
af binnen de thema's. Een of twee keer per thema is er een les 
Islamitisch vormingsonderwijs. Onze vakdocent Islamitisch 
vormingsonderwijs, meester Khalil, moet helaas afscheid nemen 
van onze school. Zijn andere werk vraagt teveel tijd om goede 
lessen te verzorgen voor onze kinderen. Hij zal worden opgevolgd 
door juf Sevda. We hopen dat ook zij een fijne tijd zal hebben 
tijdens het geven van de lessen in alle groepen. We willen ook 
langs deze weg meester Khalil erg bedanken voor zijn inzet. 

**Gezondheidsonderzoeken vanuit de Jeugdgezondheidszorg 
GGD IJsselland (ingezonden brief) 
** 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland is er voor jou! We 
begeleiden ouders waar nodig graag bij het opgroeien en 
opvoeden van hun kind. Je bent dan ook altijd welkom om je 
vraag aan ons te stellen. Heb je vragen over de gezondheid, 
ontwikkeling of opvoeding van je kind? Of spelen er zaken op 
school die je met ons wilt bespreken? Neem dan contact met ons 
op. Dit kan telefonisch via 088 - 443 07 02 (bereikbaar op 
werkdagen van 8:00 tot 17.00 uur) of via onze 
website www.ggdijsselland.nl/contactjeugdgezondheidszorg. 

*Gezondheidsonderzoeken * 

Normaal gesproken komen wij altijd op school om bij de kinderen 
van ongeveer 5 jaar de ogen- en orentest te doen en de lengte- 
en gewichtsmeting uit te voeren. Bij de kinderen van ongeveer 10 
meten we de lengte en het gewicht. Door de coronacrisis hebben 
we dit het afgelopen schooljaar niet kunnen doen en helaas is dit 
ook de komende periode niet mogelijk. 

De rest van het schooljaar 2021-2022 gaan we daarom op een 
andere manier werken: 

*Gezondheidsonderzoek 5 jaar * 

Is je kind ongeveer 5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een 
uitnodiging. Je kan dan zelf via Mijn Kinddossier 
(www.mijnkinddossier.nl) een afspraak inplannen voor de ogen- 
en orentest en een lengte- en gewichtsmeting. Het onderzoek 
wordt gedaan door de doktersassistente op het consultatiebureau. 
Je ontvangt ook een vragenlijst. Deze kun je thuis invullen voor de 
afspraak. De doktersassistente kijkt dan samen met jou of er nog 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ggdijsselland.nl%2Fcontactjeugdgezondheidszorg&data=04%7C01%7Cyvonne.ariesen%40stichtingopkop.nl%7C82eeec996aa14bfbd16b08d9e0ced7ba%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637788001276134649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p8Npx3QWcx58ExTOAuIQgaH%2F5lK6yuajYMtbDwjioV4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mijnkinddossier.nl%2F&data=04%7C01%7Cyvonne.ariesen%40stichtingopkop.nl%7C82eeec996aa14bfbd16b08d9e0ced7ba%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637788001276134649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CTVHfWxVBkwBkk2EsH7ZyZmOlhUOCotKT0iIYsaiZa0%3D&reserved=0


een afspraak wordt gepland bij de jeugdarts of 
jeugdverpleegkundige. 

Gezondheidsonderzoek 10,5 jaar 

Is je kind ongeveer 10,5 jaar oud? Dan ontvang je van ons een 
digitale vragenlijst via Mijn Kinddossier. In deze vragenlijst stellen 
we algemene vragen over je kind en informeren we of jijzelf nog 
vragen hebt. Daarnaast vragen we of je zelf de lengte en het 
gewicht van je kind wil meten. De doktersassistente bekijkt de 
ingevulde vragenlijst en nodigt je eventueel uit voor een gesprek 
bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 

Heb je tussendoor een vraag? Neem dan contact met ons op of 
kijk op onze website voor informatie over opgroeien en opvoeden. 

Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland 

**Portfolio ** 

Er wordt in alle groepen weer hard gewerkt aan een mooi 
portfolio. Dit portfolio gaat vlak voor de voorjaarsvakantie mee 
naar huis en de VIP-gesprekken zullen na de voorjaarsvakantie 
plaatsvinden. Zoals de richtlijnen er nu uitzien, zullen deze 
gesprekken online gevoerd worden. We hopen dat het er eind 
februari anders uitziet. U ontvangt voor de voorjaarsvakantie van 
de leerkracht de mogelijkheid om u in te schrijven voor deze 
gesprekken. 

Op vrijdag 18 februari gaat het portfolio weer mee naar huis, dit is 
de 2e keer in deze, voor ons nog vrij nieuwe, vorm. Achter de 
schermen werken we steeds aan het verbeteren en optimaliseren 
van het portfolio. In juni 2021 hebben we velen van jullie gevraagd 
hoe het portfolio bevalt. Waar ben je enthousiast over? Mis je nog 
iets? Wat kan er beter/anders? Jullie antwoorden nemen we mee 
in de ontwikkelingen. Dezelfde vragen stellen we ook in ons team 
en op deze manier werken we volop aan de inhoud van het 
portfolio. Natuurlijk is de mening van de kinderen ook heel erg 
belangrijk, het portfolio moet zoveel mogelijk van hen worden. De 
leerlingenraad gaat hier daarom na de voorjaarsvakantie mee aan 
de slag. Als de input van de kinderen bekend is, dan kunt u 
daarover lezen in de nieuwsbrief. Mocht je als ouder nog 
feedback kwijt willen omtrent het portfolio, dan kan dit uiteraard bij 
de eigen leerkracht. 

**Studiedag 12 januari  ** 

Tijdens de afgelopen studiedag hebben we ons onder andere 
voor laten lichten over hoe we technisch lezen (vloeiend en vlot) 
en begrijpend lezen vanuit één aanpak zouden kunnen 
vormgeven. We gaan dit nader uitwerken en verder verkennen. 
We denken dat het een goede verbeterslag zou kunnen zijn voor 
de toekomst. Nu worden deze vakken nog meer los van elkaar 
gegeven, terwijl dit niet meer aansluit bij hoe we het onderwijs 
vorm willen geven. 



Verder hebben we gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van 
onderwerpen uit het jaarplan en is er ruimte genomen om te 
werken aan de persoonlijke ontwikkeldoelen per medewerker. 

Op vrijdag 11 februari en vrijdag 3 juni zijn er studiedagen 
gepland dit schooljaar. Deze zijn terug te vinden in agenda in 
Social Schools. 

**Cito-toetsweken van 24 januari t/m 4 februari. 

In de komende twee weken nemen we de cito toetsen in groep 3 
t/m 8. 
De resultaten hiervan gebruiken we om het onderwijs nog beter af 
te stemmen op de kinderen en u ontvangt de resultaten in het 
portfolio. 

Hieronder wat algemene info over Cito-toetsen. Deze is ook na te 
lezen op de site van Cito, https://wijzeroverdebasisschool.nl/cito-
toetsen 

Welke Cito-toetsen zijn er? 

Als mensen het over de Cito-toets hebben, bedoelen ze vaak de 
Cito-eindtoets in groep 8. Toch is dat niet altijd terecht. Meestal 
niet zelfs. Cito staat voor Centraal Instituut voor Toets 
Ontwikkeling. Deze organisatie maakt dus toetsen, maar heeft 
ook een leerlingvolgsysteem ontwikkeld rondom die toetsen. 
Scholen krijgen daarmee een goed beeld van de voortgang van 
de leerlingen. 

De meeste basisscholen werken met Cito. Kinderen van die 
scholen maken tijdens hun hele basisschoolcarrière nogal wat 
Cito-toetsen. De toetsing begint in groep 3 en loopt door tot en 
met de eindtoets van groep 8. De cito-scores worden meestal op 
het rapport/portfolio weergegeven. Basisscholen werken dus met 
veel meer dan één Cito-toets. Vanaf groep 3 worden tweemaal 
per jaar Cito-toetsen afgenomen. (januari en juni). Scholen 
bepalen overigens zelf welke toetsen ze afnemen. Dat is dus niet 
op iedere school hetzelfde. Alle toetsen zijn onderdeel van het 
leerlingvolgsysteem. Samen geven ze een uitgebreid beeld van 
het niveau van je kind. 

We nemen op de Samensprong de volgende toetsen af en 
waarvan hieronder een korte beschrijving per toets volgt. 

*Rekenen-Wiskunde * 

Vanaf groep 3 bestaan voor iedere groep twee toetsen Rekenen-
Wiskunde: een M-toets (midden in het jaar) en een E-toets (eind 
van het jaar). In deze toetsen komen kale sommen voor, maar 
ook veel redactiesommen. 

Op basis van de uitkomsten bepaalt de leerkracht voor welke 
onderdelen van rekenen in zijn groep wat extra’s nodig is. 

*DMT en AVI * 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwijzeroverdebasisschool.nl%2Fcito-toetsen&data=04%7C01%7Cyvonne.ariesen%40stichtingopkop.nl%7C82eeec996aa14bfbd16b08d9e0ced7ba%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637788001276134649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r5DxK0O%2Bm6ihoCEiK8kHBkOzfCCboCMdwmhivIdSoLQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwijzeroverdebasisschool.nl%2Fcito-toetsen&data=04%7C01%7Cyvonne.ariesen%40stichtingopkop.nl%7C82eeec996aa14bfbd16b08d9e0ced7ba%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637788001276134649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=r5DxK0O%2Bm6ihoCEiK8kHBkOzfCCboCMdwmhivIdSoLQ%3D&reserved=0


DMT staat voor Drie-Minuten-Toets. In drie minuten moet een 
leerling zo veel mogelijk losse woorden foutloos voorlezen. De 
DMT is een voorbeeld van een tempotoets. Bij de AVI-toets gaat 
het om het lezen van teksten in plaats van losse woorden. Aan de 
hand van deze toets krijgen kinderen een zogenaamd AVI-niveau 
(leesniveau). Per schooljaar zijn er twee AVI-niveaus (M en E). Zo 
staat bijvoorbeeld AVI E6 voor het gemiddelde leesniveau aan het 
einde van groep 6. 

Het kan dus zo zijn dat je kind aan het eind van groep 6 al een 
AVI M7 niveau heeft. Leesboeken voor kinderen hebben ook een 
AVI-niveau, waardoor je boeken op het leesniveau van kind kunt 
uitzoeken. De DMT- en AVI-toetsen kunnen vanaf groep 3 
jaarlijks tweemaal worden afgenomen, waardoor duidelijk wordt 
hoe een kind deze vaardigheden ontwikkelt. 

*Begrijpend Lezen * 

In de Cito Begrijpend Lezen komen de volgende zaken aan bod. 
Wat staat er eigenlijk? Voor wie heeft de schrijver de tekst 
geschreven? Waarom heeft hij hem geschreven? Dit zijn vragen 
die horen bij het domein Begrijpend lezen. 

Kinderen hebben deze vaardigheid de rest van hun leven nodig. 
Daarom is het van belang de voortgang vanaf groep 3 jaarlijks 
tweemaal te toetsen. In de Cito-toetsen Begrijpend lezen komen 
verschillende soorten opgaven voor. Bijvoorbeeld vragen over 
teksten en invulopgaven. Alles wordt met meerkeuzeopgaven 
getoetst. 

*Spelling * 

Spelling is, net als begrijpend lezen, een belangrijke vaardigheid 
voor het leven. Daarom toetsen de meeste basisscholen het 
spellingsniveau vanaf groep 3. 

Met de Cito-toetsen spelling worden de verschillende 
spellingcategorieën getoetst. Dit zijn soorten woorden met 
dezelfde spellingregel. Een voorbeeld van een spellingcategorie 
is: ‘woorden die uit twee losse woorden bestaan’. 

Om het niveau te toetsen, nemen leerkrachten dictees af. De 
leerkracht leest een woord of zin op en de kinderen schrijven het 
op in een opgaveboekje van Cito. De werkwoordspelling komt 
alleen voor in de Cito-toetsen spelling van groep 7 en 8. 

*Engels: woordenschat en leesvaardigheid * 

Sinds kort bestaan er ook Cito-toetsen Engels. Deze toetsen 
meten het niveau van woordenschat en leesvaardigheid bij 
kinderen in groep 7 en 8. 

*Centrale Eindtoets * 

Elke school is verplicht deel te nemen aan de centrale eindtoets. 
Wij gebruiken heirvoor de eindtoets van Cito. 



Mede op basis van deze toets en de Plaatsingswijzer VO krijgen 
kinderen een niveau-advies voor het voortgezet onderwijs. 

 
 

 


