
 
 Vrijdag 10 januari 2020 

 

 Agenda: 
Donderdag 16 januari:  Juf Petra afwezig i.v.m. Personeelsraad Tabijn. 

Vrijdag 17 januari: Inloop bovenbouw  

Zaterdag 18 januari: Juf Nienke jarig 

Dinsdag 21 januari: Vergadering Ouderraad ( 19.30 uur ) 

Donderdag 23 januari: Groep 8 bezoekt het Bonhoeffer College 

Het team van de Binnenmeer wenst  
een ieder een goed en gezond 2020! 

De komende weken zijn toetsweken i.h.k.v. ons CITO Leerling Volg Systeem  

 

                     

              

De jarigen van de komende twee weken: 

 
Quinten Fakkert, Fiene van der Eng, Jens Deijlen,  
Sil Rozema, Lotte Dijkstra, Jelle Floris en Bick Baltus 

 

 

Goede voornemens 
Bij de start van een nieuw jaar worden er 

vaak goede voornemens genomen. “Elke 

dag om 8.30 uur met de les beginnen” is 

het goede voornemen van het team van 

de Binnenmeer. Daar hebben we de hulp 

van de kinderen en hun ouders bij nodig. 

Wilt u er voor zorgen dat uw kind op tijd 

naar school gaat en wilt u uw kind op tijd 

naar school brengen? Om 8.20 uur gaat 

de voordeur open en kan een ieder naar 

binnen gaan. Er is dan voldoende tijd om 

de jassen op te hangen, de lunchspullen in 

de bak te stoppen en de klas binnen te 

lopen. Als we ons aan deze afspraken 

houden kunnen we de les om 8.30 uur 
beginnen. We gaan er voor! 

Welkom! 
Robin v. den Berg, Ronya Bakker,  

Lizzy Engelhart, Nout Stam en  

Jan Cornelisse zijn 4 jaar geworden en 

mogen nu elke dag naar school!! Ronya, 

Lizzy en Nout zitten in groep 1-2a bij  

juf Marijke en  

juf Vera, Jan in groep 1-2b bij  

juf Nienke en Robin in groep 1-2c bij  

juf Tamara.  

 

Wij wensen ze veel plezier en succes bij 

ons op de Binnenmeer! 
 

 

 



 
  

  

 

de toets uitslag op de toetsen van CITO overeen met wat de leerkracht verwacht. In 

sommige gevallen kan het verrassende informatie opleveren. “Hé, vermenigvuldigen 

en delen gaat toch beter dan ik dacht!” of “Bij spelling kon hij eerst wel goed de ou- 

en au-woorden onderscheiden en dat is nu toch weggezakt.” Juist dit soort informatie 

geeft de leerkracht de kans om tijdig bij te sturen en geeft de leerling meer kans om 

zijn/haar talenten te ontwikkelen. De leerling maakt zowel toetsen uit de lesmethodes 

als de toetsen uit het CITO-Leerlingvolgsysteem   

 

Wat is het verschil?  

De methodetoetsen zijn bedoeld om vast te stellen of de leerling de lesstof die net is 

behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet zo of hij door kan gaan of dat 

herhaling wenselijk is. De toetsen van CITO hebben een ander doel: ze zijn bedoeld 

om het vaardigheidsniveau van de leerling (landelijk) te kunnen vergelijken met het 

niveau van klasgenoten. Bovendien volgen de leerkrachten zo de ontwikkeling van de 

leerling nog nauwkeuriger.  

 

Hoe dat werkt?  

De toetsen van een leergebied – bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde – zijn 

door een speciale meettechniek allemaal aan elkaar gekoppeld. De score van de 

toetsen in groep 3 kunnen daardoor bijvoorbeeld vergeleken worden met die van de 

toetsen in groep 4. Zo is direct duidelijk of de leerling voldoende vooruit is gegaan.   

 

Wij willen zo veel mogelijk aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen tegemoet 

komen en ze de juiste aanpak geven. Dit zorgt voor een steeds grotere differentiatie in 

het onderwijsaanbod en de daarbij horende instructie. Wij willen er uit halen wat er in 

zit!   

            

Toetsweken CITO-Leerling Volg Systeem   
 

Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen 

volgen, gebruiken wij het CITO-Leerlingvolgsysteem. De 

leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 worden getoetst. 

Met de toetsen bepaalt een leerkracht waar de leerling 

staat in zijn ontwikkeling.  

 

Een leerkracht krijgt de hele dag door enorm veel 

informatie over wat een leerling kan en wat hij nog moet 

leren. Door daarnaast twee keer per jaar de toetsen van 

CITO af te nemen, kijkt een leerkracht weer even met een 
frisse blik naar de leerlingen. In de meeste gevallen komt  



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                 

    
 

 

 

 

 

 
 

Inzamelen oud papier 
 
Beste oud papier brengers, 

  

Omdat er steeds minder huishoudelijk oud papier is, staat de prijs voor het oud 

papier al een tijdje onder druk. In het digitale tijdperk zal er in de toekomst geen 

verbetering zijn. Daarom heeft Recycling besloten vanaf 1 januari geen 

vergoeding meer te geven voor oud papier. Daarnaast zal het legen van de 

containers elke keer in rekening gebracht gaan worden, terwijl we geen 

vergoeding meer krijgen. Er is daarom besloten de containers van het plein te 

laten verwijderen.  

 

Wij willen iedereen die ons in de afgelopen jaren gesteund heeft door oud papier 

in te leveren bedanken voor de bijdrage. We hebben hier mooie dingen van 

kunnen doen. 

 

Wilt u een goed doel blijven steunen met het brengen van uw oud papier? Dan 

kunt u dat op elke zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur inleveren bij de container 

naast sporthal de Meet (tegenover de ijsbaan). U steunt hiermee het onderhoud 

van de Protestantse Kerk. Oud papier kan ook ingeleverd worden bij de 

inzamelpunten van de gemeente. 

  

Namens de Ouderraad 

  

Nanette Oldenburger 
 

 

De Vreedzame school 

 
Terugblik 
 
In blok 3 hebben de kinderen geleerd:  
 
- Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je 
  bedoelt; dat voorkomt onnodige conflicten.  
- Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten.  
  Je laat dan zien of je de ander goed begrepen hebt.  
- Dat mensen op verschillende manieren naar dingen 
  kijken. We noemen dit het hebben van verschillende 
  gezichtspunten. Dat komt omdat we verschillende  
  ervaringen, gevoelens hebben en uit verschillende  
  gezinnen komen. Verschillende gezichtspunten  
  kunnen soms conflicten veroorzaken.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blok 4 We hebben hart voor elkaar 

 

Schoolregel: We lossen iets op door erover te praten 

 

Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is 

van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de 

school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin 

iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen "hart voor elkaar" 

hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar.  

Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens  

te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. 

Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te  

lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van  

belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijker 

tijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep.  

Er ontstaat een vertrouwde sfeer.  

 

We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken 

wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen 

leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid  

uiten. Ze leren dat "afkoelen" belangrijk is om een conflict te 

kunnen oplossen.  

 

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over 

opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je leuk vindt 

en waar je blij van wordt. We willen kinderen de ruimte geven om 

zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen. Wilt u meer 

weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op 

www.devreedzameschool.nl 

  

Tips voor thuis  

Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een 

conflict gaat uitpraten. Bespreek wat je kan doen als je boos bent:  

- gemeen terug doen (de rode pet opzetten) 

- de ander z'n zin geven (de blauwe pet opzetten)  

- weten wat je wilt, rekening houden met wat jezelf wilt en wat de 

  ander wil (de gele pet opzetten).  

 

Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een 
positieve oplossing. 

 


