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De activiteiten zijn natuurlijk ook te vinden op onze website:
http://regenboogkortenhoef.nl/actueel/kalender

VANUIT HET KAMERTJE
De kerstvakantie staat voor de deur! Na een mooie decembermaand zijn we hier allemaal wel
aan toe. Dank voor alle hulp van ouders de afgelopen periode om het Sinterklaas en Kerstfeest
goed te organiseren.
Namens het team wensen we iedereen mooie feestdagen een goede vakantie en een mooie
start van 2019. Ons goede voornemen voor 2019 is er iedere dag met leerlingen een feestje van
maken, gaan voor optimale ontwikkeling en boeiend onderwijs geven!
We willen 2019 op maandag 7 januari in alle groepen feestelijk openen met kinderchampagne
en nieuwjaarswensen. Voor ouders is er maandag 7 januari de gelegenheid om een kop koffie
of thee te drinken in de aula van de school.
In januari starten we met het afnemen van de CITO toetsen, daarover vindt u verderop in de
maandkalender meer informatie.
Mocht u vragen hebben of eens in gesprek willen met de directie, ook in 2019 staat de deur van
kantoor voor u open.

NIEUWE BAAN MARISKA
Per 1 januari ga ik naast mijn werk als intern begeleider op de Regenboog ook werken als
adviseur bij het kenniscentrum voor gedrag in onderwijs.
https://www.donnerschool.nl/locaties/kenniscentrum-gedrag-in-onderwijs
Het kenniscentrum ondersteunt scholen bij het uitvoeren van passend onderwijs. Zij helpen
scholen bij keuzes rond leerlingen met een sociaal-emotionele ondersteuningsvraag. Concreet
houdt het in dat een adviseur ondersteuning biedt voor de leerling en zijn omgeving:
leerkracht, medeleerlingen, intern begeleider, zorgcoördinator en management. Het
kenniscentrum biedt daarvoor begeleiding/coaching, voorlichting en cursussen/workshops.
Na de kerstvakantie ben ik op de Regenboog werkzaam op de woensdag en de donderdag.
Bij het kenniscentrum voor gedrag ben ik werkzaam op de dinsdag en de vrijdag. Per 1 maart
zal ik de woensdagmiddag en de donderdag werkzaam zijn op de Regenboog. De dinsdag,
woensdagmorgen en de vrijdag zal ik werken bij het kenniscentrum voor gedrag.
Groet Mariska
N.B. Voorlopig blijft Laura de woensdagen lesgeven in groep 1/2B.

TOETSRESULTATEN IN OUDERPORTAAL PARNSSYS
In januari en februari worden er weer ‘niet-methodetoetsen’ afgenomen. Hiervoor gebruiken wij
op De Regenboog al jaren het leerlingvolgsysteem van Cito. Deze toetsen worden twee keer
per jaar afgenomen (ook in juni), om de kinderen te kunnen volgen in hun ontwikkeling per
vakgebied en te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Deze gegevens zijn voor ons prettig
als aanvulling, omdat de methodetoetsen die we afnemen in groep 3 t/m 8 alleen de pas
aangeboden stof toetsen. Ook wordt de leerling hier meer vergeleken met zijn eigen groep.
In het ouderportaal van Parnassys kunt u de toetsgegevens van dit leerlingvolgsysteem terug
vinden.
De uitslag van deze toetsen werd de voorgaande jaren weergegeven in letters A t/m E.
Met ingang van dit schooljaar zal de normering van de Cito LOVS toetsen niet meer in letters
maar in Romeinse cijfers I t/m V worden aangegeven.
De normering in Romeinse cijfers is niet een strengere normering, maar een andere
normering. Dit is terug te zien in onderstaand overzicht. De percentages zijn in de I t/m V
normering gelijkwaardig verdeeld. Een III score wordt hiermee een gemiddelde score.
Eerder ontstond er verwarring rondom de C scores, dit werd soms ten onrechte gezien als
gemiddelde score. Wij vinden de I t/m V normering een beter beeld geven van de prestaties
van leerlingen.
Meer informatie hierover kunt u ook vinden op:
http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/voor_ouders

Ook de methodetoetsen van groep 3 t/m 8 kunt u terugvinden in het ouderportaal.
Bij deze methodetoetsen is het voor u van belang het volgende te weten:
De kinderen zien/horen in de klas alleen de totaalscore over een toets. Wanneer u in het
ouderportaal doorklikt op deze totaalscore, kunt u ook de scores van de losse onderdelen van
de toets zien. Deze scores zijn voor ons als leerkrachten heel belangrijk, omdat we daarop onze
lessen aanpassen na een toets, maar zijn voor de kinderen wellicht verwarrend en

demotiverend. Soms bestaat een toetsonderdeel bijvoorbeeld uit maar 4 sommen. Maak je
daarin twee fouten, dan heb je direct een onvoldoende (op dat kleine onderdeel!).
De leerkracht kan zien of dit slordigheidsfouten zijn of andere fouten en zal dit terugkoppelen
aan uw kind en hem/haar eventueel extra instructie geven.
Wij willen u dus vragen om zorgvuldig te communiceren over de toetsscores naar uw kind.
Voor vragen over de toetsen van uw kind kunt u natuurlijk terecht bij de leerkracht.
Voor vragen over het ouderportaal of het leerlingvolgsysteem in het algemeen, kunt u terecht bij
de intern begeleiders: Mariska Boegschoten en Margriet Kuijer.
Na de kerstvakantie, op woensdag 9 januari 2019, zal het onderdeel toetsen van het
ouderportaal tijdelijk even sluiten. Dit geeft ons de mogelijkheid om de Cito toetsen in te
voeren en te controleren, zodat wanneer u inzage krijgt in de toets resultaten, dit in ieder geval
de juiste resultaten zijn.
Op donderdag 14 februari 2019, de dag dat de rapporten mee naar huis gaan, zal dit
onderdeel van het ouderportaal weer open gaan en kunt u de toetsresultaten van uw kind
inzien. Hiervoor gebruikt u de u bekende inloggegevens van het Ouderportaal.
Bent u deze inloggegevens kwijt? Dan graag een mailtje naar j.hagen@proceon.nl.
U ontvangt dan per mail een nieuwe inlogcode.
LELIJKE TRUIENDAG
Op 18 januari is het lelijke truiendag! Op deze dag mag uw kind een ‘lelijke’ trui aan.
Dit mag een kersttrui, een lekkere, warme trui of een veel te grote trui zijn.
Een onesie mag natuurlijk ook!

Met vriendelijke groet, mede namens het team
Edwin Nelemans
e.nelemans@proceon.nl
Joyce Hagen
j.hagen@proceon.nl

