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Cito M-2019 

De komende 2 weken worden in groep 3 t/m 8 de Cito-toetsen Rekenen, Spelling en Begrijpend lezen 
weer afgenomen. Om de groei in woordjeslezen te meten nemen we de DMT (drieminutentest) af en 
tekstlezen wordt getoetst met de AVI.  
De resultaten en voortgang bespreken wij met u tijdens de rapportgesprekken in de week van 4 t/m 7 
februari.  
                                                      Leerlingvoortgang in de groepen 1 en 2 

Door de veranderde criteria vanuit de onderwijsinspectie zijn wij gestopt met het afnemen van de 

Cito kleutertoetsen. Wij maken nu gebruik van de KIJK registratie. Dit is een door de inspectie 

goedgekeurd leerlingvolgsysteem dat een breed beeld geeft op de gehele  ontwikkeling van het 

jonge kind. Ook de ouders van de kleuters worden in de week van 4 t/m 7 februari uitgenodigd voor 

een voortgangsgesprek. 

Nationale voorleeswedstrijd  

Vandaag werden we gebeld door de bibliotheek Oosterschelde. Veronique Lemson werd aan de 

telefoon gevraagd. Zij is door naar de volgende ronde en zit bij de laatste 10 kandidaten van de 

nationale voorleeswedstrijd.  

Plasticsoep 

19 februari is er een samenkomst van 17 partijen (RWS, Natuurmonumenten, Plastic Europe, Gem 
Schouwen duiveland, Gemeente Vlissingen (ovb), HZ, HvAntwerpen, KIMO, Staatsbosbeheer, DOW, IVN, 
NPOosterschelde, NME de Bevelanden, Zeeuwse Milieufederatie, Doe mee verlos de zee, Gemeente 
Borsele, Zeeuwse Reinidingsdienst) in het Topshuis op de Neeltje Jans. 
Zij zullen allen een overeenkomst ondertekenen om het plasticprobleem in de zee aan te pakken. 
Onze school is gevraagd om ook aan deze bijeenkomst een bijdrage te leveren. Wij willen in ieder geval 
voor deze dag (samen met kunstenares Inge de Groot) met alle kinderen een kunstwerk maken van 
gejut plastic van het strand. Deze zal dan op 19 februari door kinderen aangeboden worden.  
Dus voor nu de vraag om mee te jutten en klein plastic gevonden afval te verzamelen in de dozen in de 
kuil. In de volgende nieuwbrief meer informatie over dit project.  

http://www.obase.stapelhof.nl/
http://tstaepelof.obase.nl/


Win een vrijkaartje 

 
De werkstukken worden 21 januari door de organisatie van Aemstie Alive opgehaald en worden de 10 
winnaars bekend gemaakt. 
 

7 tips voor het voorlezen   

Voorlezen stimuleert de fantasie en is goed voor de taalontwikkeling van kinderen. Als kinderen al op 
jonge leeftijd ontdekken hoe leuk lezen is, gaan ze later zelf meer lezen. En kinderen die veel en 
graag lezen worden goede lezers, wat ze enorm helpt bij het leren op school. Ouders spelen hierin 
een belangrijke rol, door met voorlezen te laten zien hoe leuk boeken zijn en hoe heerlijk lezen is.  
Daarom zeven voorleestips:  
1. Jong beginnen, lekker lang doorgaan!  
U kunt nooit te vroeg beginnen met voorlezen! Zelfs baby’s genieten ervan uw stem te horen. 
Daarnaast stimuleert het voorlezen hun woordenschat en taalontwikkeling en leren baby’s zichzelf te 
concentreren. Uit onderzoek blijkt dat baby’s en peuters die veel worden voorgelezen het later beter 
doen op school.  
Veel ouders stoppen met voorlezen zodra hun kind zelf kan lezen. Door toch te blijven voorlezen 
komt uw kind in aanraking met boeken die voor hemzelf nog te moeilijk zijn. Ook ervaart uw kind hoe 
fijn lezen is wat de kans groter maakt dat hij zelf ook voor zijn plezier gaat lezen.  
2. Reserveer een vast moment van de dag voor het voorlezen. Veel kinderen worden voor het 
slapen gaan voorgelezen, wat een prettige, rustige manier is om de dag af te sluiten. Als dat moment 
voor u niet werkt, kan het ook anders. Lees bijvoorbeeld voor als uw kind uit school komt onder het 
genot van wat te eten en drinken. Of sluit de avondmaaltijd af met het lezen van een mooi boek. Een 
vast voorleesritueel zorgt er in elk geval voor dat het moment niet vergeten wordt.  



3. Eerst kijken, dan lezen! Maak er een gewoonte van om voor u 
gaat lezen, eerst samen te kijken naar het boek. Wat staat er op de 
voorkant getekend? Wat is de titel? Bedenk samen waar het boek 
over zal gaan en maak uw kind nieuwsgierig!  
4. Ik kan niet zo mooi voorlezen…  
Kinderen merken het niet wanneer u niet zo’n goede voorlezer bent. 
Ze genieten vooral van het moment samen met u.   
5. Lees voor zoals u praat  
Het is niet nodig van voorlezen een hoorspel te maken met stemmetjes, gebaren enz. U kunt een 
gevaarlijke heks best een beetje gemeen laten klinken en aan uw stem laten horen of iemand blij, 
verlegen of verdrietig is, maar maak het niet te gek. Dit werkt vaak alleen maar verwarrend!  
6. Lees wat er staat  
Maak de tekst uit het boek niet eenvoudiger voor uw kind omdat u denkt dat hij het anders niet 
begrijpt. Moeilijke woorden begrijpen kinderen vaak door de context van het verhaal. Als u ziet dat 
uw kind een woord echt niet begrijpt kunt u het uitleggen of op de illustratie laten zien. Voorlezen is 
juist een mooie kans om kinderen met taal in aanraking te laten komen die het niet dagelijks hoort.  
7. Praat over het boek  
Hoe meer ouder en kind praten over een boek, hoe beter het kind het verhaal gaat begrijpen en hoe 

meer woorden hij leert. 

Nieuws uit groep 1/2 
Binnenkort vinden de oudergesprekken plaats en dan wordt de registratie met u besproken door de 

leerkracht. Na het gesprek krijgt u de registratie mee naar huis.  

Na de vakantie zijn we begonnen aan het project over Winter. We hebben afgelopen week gewerkt 

over het boek “Kikker in de kou”. We oefenen op het winterlied “Wie, wa, winter”. Na de vakantie is 

Joël in groep 1 echt begonnen en hadden we bezoek van Levi en Rosalie. Het was alsof ze er al tijden 

waren, leuk hoor! Binnenkort zijn we dan ook gezellig met 18 kinderen. Donderdag kwam Kai zijn 

schattige zusje Lou “showen”. Er waren beschuitjes met muisjes en de groep werd bedankt voor het 

mooie geboortecadeautje dat we hadden gemaakt. Het eten van fruit in de groep is een groot 

succes! Hoe heerlijk is het om rijpe peer zonder schil te krijgen?! Het eten van wortel en radijs gaat 

wat minder.  

Nieuws uit groep  7/8 
Vol enthousiasme zijn we weer begonnen aan het nieuwe jaar. Wat hebben de kinderen 
weer veel leuke dingen gedaan deze vakantie, waarbij bij de meeste kinderen toch het oud 
en nieuw als hoogtepunt van de vakantie beschouwen. Gelukkig is iedereen weer heelhuids 
op school gekomen, dus heeft de vuurwerk preventie les van Halt in ieder geval zijn doel 
bereikt. 
Komende week beginnen we met het afnemen van de jaarlijkse cito toetsen, om de 
voortgang van de kinderen te volgen. We werken ongeveer op deze volgorde: Spelling, 
Werkwoorden, Tempo toets rekenen, Rekenen en Begrijpend lezen. We proberen maximaal 
twee toetsen op een dag in te plannen. Achter deze toetsen zit geen tijdsdruk. We vinden 
het juist belangrijk dat de kinderen rustig en geconcentreerd kunnen werken. Kinderen die 
klaar zijn, gaan stil lezen, zodat de andere kinderen ongestoord verder kunnen werken. 
Kinderen kunnen eventueel ook een leesboek van thuis meenemen. 
 
 
 



Hieperdepiep! 
De komende weken zijn jarig: 
 
12 januari Fiene Leeuwe uit groep 4 
14 januari Marit Braber uit groep 6 
 
Wij wensen jullie allemaal een heel fijne verjaardag toe! 
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