
 

 

17-09 Groepsouderavond 

 19.30 – 20.30 uur 

 voor de groepen 1/2, 4, 

4/5, 8 en Lichtenbeek 

 

19-09 Groepsouderavond 

 19.30 – 20.30 uur 

 voor de groepen 3, 5, 6, 

6/7 en 7 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Week 38  16 september 2019 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Kai 10 

Owen 8 

Sofie 9 

Nikki 11 

Julia 9 

Guus 9 

Gabriël 10 
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Evaluatie toetsen 
Ieder jaar maken de kinderen in januari-februari en in juni de halfjaarlijkse Cito toetsen en groep 8 maakt 
aan het eind van het schooljaar de verplichte Eindtoets. Bij ons op school is dat de IEP toets. 
Als alle toetsen zijn gemaakt en ingevoerd in ons leerlingvolgsysteem (LVS) kijken wij met het hele team 
hoe de toetsen zijn gemaakt en trekken we er op schoolniveau conclusies uit. Op individueel niveau wordt 
per leerling gekeken hoe we het onderwijs nóg beter passend kunnen maken. 
Inmiddels zijn de resulaten in het team en in de MR besproken. Hierbij doen wij beknopt verslag. Het 
uitgebreide verslag en de conclusies kunt u terugvinden op onze website. 
Technisch lezen:  
De groepen 5 t/m 8 scoren goed op de AVI toetsen. Op de AVI scoort groep 3 niet naar tevredenheid, te 
weinig leerlingen behalen een voldoende (I, II of III score). Groep 4 scoort op de AVI goed. 
De groepen 3 en 4 blijven qua scores op de DMT achter. Groep 3 behaalt te weinig I scores. Voor wat 
betreft de IV en V scores op de DMT is er bij groep 4 vooruitgang te zien. 
De kleuters scoren goed op de letterkennistoets. 
Spelling: 
Bij spelling zien we vooruitgang, bij sommige groepen een grote vooruitgang. We zijn dan ook redelijk 
tevreden over de resultaten van juni. De meeste groepen behalen voldoende I, II en III scores, vooral 
groep 4, die is van 79% voldoende naar 90% gestegen. Bij groep 6 wordt de I score van tenminste 20% 
niet gehaald. 
Rekenen: 
De groepen halen in totaal voldoende I, II en III scores m.u.v. groep 3. Groep 3 is v.w.b. de resultaten in 
vergelijking met januari achteruit gegaan. Groep 5 is ook achteruit gegaan maar scoort nog voldoende. 
Groep 6 heeft een flinke stijging doorgemaakt bij niveau I. Groep 8 heeft te weinig leerlingen die een  
I score hebben behaald en teveel leerlingen die een IV of V score hebben behaald. 
Begrijpend lezen: 
We zijn tevreden over de resultaten van de toets van juni. Alle groepen scoren voldoende. 
IEP Eindtoets: 
Onze groepen 8 behalen een score van 80.2, het landelijk gemiddelde ligt op 81. 
Dit komt overeen met de verwachtingen en de scores in ons LVS. 
Voor wat betreft de eindtoetsscores op groepsniveau scoren wij boven de inspectieondergrens van 79,7. 

 

Zomerleesbingo 
 
Fleur van Oosten (groep 8 K/M) heeft de zomer leesbingo (die op school voor de 
zomervakantie is uitgedeeld) van de Arnhemse Kinderboekenwinkel gewonnen.  
Ze mocht een stapel van 15 boeken op komen halen.  
 

Van harte gefeliciteerd Fleur en heel veel leesplezier! 
 
 
 

 

Bijlagen 
 Kom in de kas 

 Werving onderzoek 

 Flyer Kledingbeurs 

 Fietsomleiding Rijksweg 

 


