
 

 

18-06 Lichtenbeek  

HP 3 in Portfolio 

 

18-06 Groep 7: 

verkeersexamen theorie 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Week 25  15 juni 2020 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Peppe 10 

Boris 8 

Rabija 12 

Charlie 6 

Krijn 8 

Selana 11 

Stellan 12 

Babette 6 

Jay 9 

 

Juf Rebecca 
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Groepsverdeling 
De afgelopen weken zijn we met het team en de MR bezig geweest met de formatie  

en de groepsverdeling voor volgend schooljaar.  
Vandaag gaan we u daarover informeren in een aparte bijlage. 

 

Cito toetsen 
Elk schooljaar worden er in januari/februari de M(idden) toetsen en in mei/juni de E(ind) toetsen  

van Cito afgenomen.  
In verband met de schoolsluiting door corona is dit een bijzonder jaar.  

Natuurlijk willen wij graag weten hoe de leerlingen zich hebben ontwikkeld tijdens de thuiswerkperiode. 
Dat doen we dit jaar niet door het afnemen van de Cito-toetsen in mei/juni. De uitslag zal namelijk niet 

zoveel zeggen als in de gewone situatie. De uitslagen moeten anders geïnterpreteerd worden. 
 

Toen de leerlingen weer op school kwamen ging onze prioriteit uit naar de opvang van de leerlingen en de 
groepsvorming. Wij hebben er voor gekozen na de corona-sluiting de methodetoetsen af te nemen.  

Deze toetsen geven aan welke stof, van de afgelopen periode, de leerling heeft begrepen en waar nog 
hiaten zitten. We kunnen hieraan nu nog een paar weken specifiek tot aan de zomervakantie werken.  

 
Als de kinderen na de zomervakantie weer naar school gaan, dan willen wij de E-toetsen in  

september/ oktober afnemen. Cito past de normeringen hierop aan.  
Met de informatie die we dan krijgen kunnen we aan de slag tot en met januari/februari 2021. 

 
Wij blijven zodoende uw kind goed volgen in ons leerlingvolgsysteem.  

De M-toetsen worden dan weer, zoals gebruikelijk, in januari/februari afgenomen. 
 

De huidige groep 7 maakt de E-toets groep 7 in september/oktober en de volgende toetsen in januari 
2021. Andere jaren werden deze toetsen in groep 8 in november/december afgenomen,  

dat zou dan kort na de E-toetsen van groep 7 zijn.  
 

Om op tijd de adviesgesprekken van groep 8 te kunnen houden en de Cito-toetsen van groep 8 daarin 
mee te nemen hebben we er voor gekozen de toetsen zoveel mogelijk in januari af te nemen. 

 
In 'Mijn Rapportfolio' wordt altijd een ontwikkelingsperspectief toegevoegd.  

Hierin kunt u al vanaf groep 6 zien wat de vooruitzichten zijn voor wat betreft het VO. 
 

Bijlage 
Formatie en groepsverdeling schooljaar 2020-2021 

 


