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De jarigen van de komende week 

 

Week 14  06 april 2021 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

Vika 12 

Tijn 9 

Emma 8 

Jim 7 

Caro 10 

Lara 6 

Damon 7 

 

Juf Joyce 
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Mijn Rapportfolio 
Vanaf donderdag is het rapport van de afgelopen periode te bekijken op MijnRapportFolio.  

Aangezien MijnRapportFolio dit jaar een grote transformatie doormaakt, zijn de eerste ontwikkelingen 
rondom het rapport eerder dit schooljaar toegelicht in een uitlegfilmpje.  

Ook nu is er weer een filmpje beschikbaar met een toelichting op de laatste aanpassingen.   
  

Beide filmpjes zijn ook te vinden op de site (www.obsdeesdoorn.nl) onder het kopje 'Ouders' > 
'Documenten en downloads' > 'Overig' > 'Uitlegfilmpjes MijnRapportFolio: deel 1 (december 2020) en 

deel 2 (april 2021)'.  
  

We gaan ervan uit dat het vernieuwde rapport u beter inzicht geeft over de ontwikkelingen van uw kind.  
In week 15 en 16 kunt u digitaal met de leerkracht in gesprek naar aanleiding van het rapport.  

U ontvangt daarvoor een digitale intekenlijst. 
Bij vragen kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht van uw zoon/dochter.   

In de bijlage kunt u de beknopte toelichting lezen over hoe het rapport is te openen. 
We vinden het fijn om te horen wat u vindt van het vernieuwde Rapportfolio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Cito toetsen 
De afgelopen weken zijn de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem afgenomen.  

In MijnRapportFolio staan de grafieken van de gemaakte toetsen. We vinden het belangrijk om een 
toelichting te geven op de resultaten, omdat het tot nu toe een ander schooljaar is geweest dan normaal. 
We volgen de richtlijnen van het Cito om de toetsen formatief te gebruiken. Dat wil zeggen; we gebruiken 

de toetsen om te bekijken wat er wordt beheerst en wat nog niet. De toetsen geven ons inzicht in waar 
we nog aandacht aan moeten besteden de komende maanden. De vaardigheidsniveaus I t/m V worden 

niet gebruikt ter beoordeling, maar vergeleken met leerlingen uit een ‘normaal’ jaar.  
Doordat het M(idden) moment verschuift, is de tijd tussen het M-moment en het E(ind)-moment korter. 

Dit geldt dan ook voor de verwachte groei. We zijn dus voorzichtig met het interpreteren van de 
resultaten. We gebruiken de analyses van de resultaten vooral om ons onderwijs voor de laatste periode 

van dit schooljaar vorm te geven. 
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Nieuwe schoolmaatschappelijk werker 
Mijn naam is Lieke Gijzen en ik ben de nieuwe schoolmaatschappelijk 
werker voor de gemeente Overbetuwe. 
Met ingang van 15 maart heb ik het stokje overgenomen van Laura 
Thijsen en ben ik werkzaam voor 9 van de basisscholen in deze 
gemeente: alle basisscholen in Elst en de St. Willibrordusschool in 
Herveld.  
 
Mijn taken 
In het kort gezegd is het mijn taak om kinderen, ouders of school op 
pedagogisch vlak te ondersteunen waar nodig en waar vastgelopen 
wordt. Ik denk dan graag met jullie mee om te zien wat nodig is voor 
de ontwikkeling van je kind.  
Je kunt denken aan een aantal kindgesprekken op school, lichte opvoedondersteuning aan huis,  
consultatie aan ouders of school, maar het is ook mogelijk dat het gaat om een praktische vraag waarbij 
hulp gewenst is. Het kan ook zijn dat we, soms samen met school, tot de conclusie komen dat er iets meer 
nodig is. Ik ga dan samen met jullie bekijken welke hulp passend is. 
 
Wie ben ik verder? 
Om nog even wat meer over mezelf te vertellen:  
Ik ben 35 jaar en woon in Nijmegen.  
Ik ben opgeleid als pedagoog en gezinstherapeut en ik heb de afgelopen jaren zowel in het onderwijs als 
in de hulpverlening gewerkt.  
Heb je vragen over opvoeding of je thuissituatie, schroom dan vooral niet om te bellen, mailen of mij aan 
te spreken op school. Ik sta je graag te woord! 
 
Tot ziens! 
Lieke Gijzen 
l.gijzen@santepartners.nl 
06-57826931 
(werkdagen maandag t/m donderdag)  
 

Skeeleren 
In sommige groepen is het op dit moment een rage om de skeelers mee naar school te nemen.  

Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen ook beschermende materialen meenemen  
ter voorkoming van blessures bij ongelukjes. 

 

Bijlage 
 Beknopte toelichting MijnRapportFolio 
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