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Centrale eindtoets
Dit schooljaar maken wij gebruik van de IEP als eindtoets voor leerlingen uit
leerjaar 8. In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht om een
eindtoets af te nemen. Deze toets wordt gemaakt door leerlingen die in
leerjaar 8 zitten. Afgelopen jaar hebben we gebruik gemaakt van de digitale
adaptieve eindtoets die wordt aangeboden door het college voor Toetsen en
Examens (CvTE).
Voor de kerstvakantie heeft het CvTE ons laten weten dat deze digitale
adaptieve toets niet wordt aangeboden in 2019. Het CvTE vindt dat het
systeem onvoldoende stabiel is om een goede afname van de toets te
garanderen.
De beleidscommissie ‘Kwaliteit en Onderwijs’ van onze stichting heeft
onderzocht welke andere toetsen beschikbaar zijn en voldoen aan onze
wensen. Daarbij was een belangrijk criterium dat we een toets willen
aanbieden die door alle leerlingen goed gemaakt kan worden, ongeacht
niveau. Een ander belangrijk beoordelingscriterium was de methodologische
kwaliteit van de toets.
Deze keuze voor de IEP is voor het huidige schooljaar gemaakt.
Volgend schooljaar hopen wij weer gebruik te kunnen maken van de digitale
adaptieve centrale eindtoets.
Meer informatie over de IEP kunt u vinden op:
https://www.toets.nl/voorouders
Studiedag vrijdag 1 februari
Aanstaande vrijdag houden we, zoals u weet, opnieuw een studiedag.
Alle kinderen hebben vrijdag een vrije dag!
Het schoolteam gaat aan de slag met de volgende onderwerpen.
 Resultaten Citotoetsen.
De kinderen hebben de afgelopen twee weken de Citotoetsen van het
leerlingvolgsysteem gemaakt. We bespreken samen met Dorothé de
resultaten van de kinderen.
 Samenstellen van de nieuwe groepsplannen voor de komende
periode (de plannen vormen een basis voor het plannen van de
instructies op maat voor de kinderen).
 Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT).
Een aantal collega’s heeft vorige week een bezoek gebracht aan de
NOT. Zij praten ons bij over de nieuwe ontwikkelingen in
onderwijsland, die op de NOT te zien waren.
 De bespreking van een nieuwe rekenmethode.
 De groepsindeling van volgend schooljaar, een eerste verkenning.
Ontruimingsoefening
Vanmorgen hielden we samen met de peuterspeelzaal een ontruimingsoefening. Die verliep prima, binnen 2 minuten was de school in zijn geheel
ontruimd en stonden alle kinderen veilig buiten op de afgesproken plek.
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Themamiddag
Woensdag 30 januari houden we onze eerste seizoenviering. Kinderen konden
zich de afgelopen periode opgeven om deze middag te gaan optreden.
De organisatie van deze middag is in handen van de kinderen van groep 8.

Rapporten en oudergesprekken
Dinsdag 12 februari krijgt uw kind het eerste rapport mee.
De oudergesprekken vinden plaats op donderdag 14 februari.
Avondvierdaagse
Beste Batenburgers,
Dit is een dringende oproep!
Op 21-22-23-24 mei vindt de 24ste Avond4daagse van Batenburg plaats.
Wij zijn een klein groepje, dat dit al jaren met plezier organiseert, maar door
werkveranderingen en andere verplichtingen komen we dringend mensen
tekort. Niet alleen voor in het bestuur, maar ook vrijwilligers in de week zelf.
Want zeg nou zelf, het is zou toch zonde zijn om zoiets moois dat al jaren
bestaat en waaraan iedereen zoveel plezier beleeft, niet door te laten gaan of
nog erger: de avondvierdaagse kan dit jaar niet doorgaan!
Dat willen we absoluut niet als organisatie!
Daarom nogmaals een dringende oproep.
Wie komt ons versterken en helpen?
U kunt contact opnemen met Adrienne Weijers.
U belt 06-22500475 voor meer informatie.

