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Schoolontwikkeling: het alternatief leerlingrapport 

In het rapport vindt u een alternatief leerlingrapport, waarop de uitslagen van het Cito-leerlingvolgsysteem staan.  
Deze  gegevens staan in een grafiek en een tabel vermeld: 

 

Verschillende scores  
Op het alternatief leerlingrapport staan verschillende scores genoemd. Deze scores worden 
hieronder kort uitgelegd. Vanaf groep 3 worden de CITO-toetsen afgenomen. 

Toetsscore (staat in de tabel, niet in de grafiek): Het aantal goed gemaakte opdrachten in de 
toets. I t/m V- scores (staat in de tabel, niet in de grafiek): Het resultaat van jullie kind, wordt 
vergeleken met alle leerlingen van dezelfde leeftijdsgroep in Nederland (het landelijk 
gemiddelde). 

 
Vaardigheidsscore (staat in de tabel en in de grafiek): Alle Cito-toetsen, van groep 1 tot en met groep 8, zijn 
verschillend. De moeilijkheidsgraad wordt geleidelijk opgevoerd. Voor elke toets geldt dat de daarop behaalde 
toetsscore (aantal goed) wordt omgezet naar een score op één en dezelfde schaal, de vaardigheidsschaal. Deze schaal 
loopt dus op van groep 1 naar 2 en van groep 3 naar groep 8.  
Een score op deze schaal wordt de vaardigheidsscore genoemd. 
 

Functioneringsniveau: Het functioneringsniveau is gekoppeld aan een groep en aan een toetsmoment en wordt 
afgeleid van de vaardigheidsscore. De eerste letter van het functioneringsniveau staat voor het moment in het 
schooljaar dat de toets is afgenomen. De letter M staat voor midden van het schooljaar en de letter E staat voor eind 
van het schooljaar. Het tweede deel van het functioneringsniveau is een cijfer en deze staat voor de groep. 
Bijvoorbeeld: een functioneringsniveau van M5 betekent dat jullie kind de lesstof van dat vak tot en met midden 
groep 5 beheerst. Hier moet wel de kanttekening bij worden geplaatst dat als jullie kind voorloopt, dit betekent dat 
inzichtelijk gezien jullie kind, met de gebruikelijke instructie, de lesstof van midden groep 5 aan zou kunnen. 

De  grafiek 
In de grafiek staat op de verticale lijn de vaardigheidsscore en op de horizontale lijn de tijd weergegeven in maanden. 
De grafiek zelf is verdeeld in vlakken door horizontale lijnen en dat zijn de verschillende functioneringsniveaus per 
groep. De punten in de grafieklijn geven het toetsmoment weer, bijv. E3 (de toets, die eind groep 3 afgenomen wordt). 

 Heb je vragen over deze uitleg of over de scores van je kind? Kom gerust even langs! 
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Even voorstellen 

Mijn naam is Gaby Haandrikman Langenberg. Ik ben 48 jaar en woon in Erm samen met mijn 

man. We hebben samen twee kinderen, een dochter van 20 en een zoon van 18 jaar. 

Na de voorjaarsvakantie ben ik begonnen met het werken binnen de scholengroep op ’t 

Kompas en de Eiber, wat mij een geweldig leuke uitdaging lijkt. U kunt mij hier zien 

rondlopen op de woensdag en de donderdag. Na de zomervakantie zal ik meer tijd op beide 

scholen doorbrengen, nu is dit nog niet mogelijk in verband met werkzaamheden op obs de 

Piramide in Erm. Daar ben ik begonnen als leerkracht in groep 1&2 en later als leerkracht in 

een groep 6,7 en 8 combinatie. Sinds een jaar of 7 werk ik met veel plezier als locatie-

coördinator aan allerlei organisatorisch en onderwijskundige werkzaamheden. Tevens ben ik het aanspreekpunt 

voor u, de ouders en begeleid ik de leerkrachten. Mocht er iets zijn, dan hoor ik dat graag.  

Samen hebben we de zorg voor uw kind(eren) en geven we hier richting aan. 

Staking 15 maart 

Vrijdag 15 maart is door onderwijsvakbond Aob uitgeroepen tot landelijke stakingsdag.  

U heeft een mail ontvangen met daarin de argumenten waarom obs De Eiber op 15 maart dicht is. 

De kinderen zijn dus vrij op vrijdag 15 maart. 

 

Project Techniek weken 

Maandag 18 maart gaat het project van start en worden in iedere klas technische materialen ontleed of gesloopt. 

Daarna gaan we met verschillende groepen 4 momenten (ochtenden/middagen) werken aan het thema Techniek 

in de vorm van een circuit. Hierbij kunt u denken aan het bouwen van hutten, torens, gebouwen en een 

dominobaan. Als weekopdracht gaan de kinderen aan de slag met het ontwerpen van een stukje techniek. 

De kinderen uit groep 7 & 8 gaan op maandag 25 maart naar het Regionaal Techniek Centrum, hiervoor zijn we 

nog vervoer nodig. Mocht u kunnen rijden dan kunt u zich melden bij juf Hedwig of juf Rozemarijn. 

De kijkavond wordt gehouden op donderdag 28 maart, van 17:30 uur – 18:30 uur 

U kunt dan de gemaakte techniekontwerpen bewonderen in de klassen/ kikkerpoel en  

er worden toneelstukjes opgevoerd.  

Kanjerregels 

De komende weken staan de volgende regels centraal in de groepen: 
11 Lopen in school en op het plein 

Het is heel erg fijn 

dat iedereen rustig loopt in de school en op het plein 
12 Van elkaar afblijven 

Wat begint als een geintje, een duw of een trap 

eindigt vaak met ruzie: dat komt van zo’n grap 
13 Zeg alleen aardige woorden tegen elkaar 

Je beseft niet goed, 

wat je een ander aandoet 
14 Van elkaars spullen afblijven 

Leen je wat van mij, dat vind ik goed 

maar ik vind wel dat je het vragen moet 
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LEF  

Groep 5 t/m 8 hebben op 22 maart 2019  van 14:15 uur tot 15: 00 uur de voorstelling 

“Kantoorjungle”  gespeeld door Theatergroep LEF. 

 

Oproepen 

We zijn op zoek naar oude overhemden/ blouses! 

Deze krijgen een nieuw leven en worden op school als verfschort gebruikt. 

U kunt ze bij de leerkracht inleveren. 

 

We zijn op zoek naar oude elektrische apparaten in verband met de projectweek techniek.  

U mag deze apparaten inleveren voor 18 maart bij de groepsleerkracht.  

Op 3 april gaan 4 teams onze school vertegenwoordigen tijdens het jaarlijkse voetbaltoernooi.  

Nu zoeken we nog enthousiaste ouders die zouden willen fungeren als scheidsrechter.  

U kunt zich opgeven bij juf Rozemarijn, juf Hedwig, meester Gijs of meester Frans. 

De papiercontainer wordt iedere vrijdagavond afgesloten. We zoeken hiervoor nog een vrijwilliger, u kunt zich 

hiervoor aanmelden bij de directie. 

Namens het hele team wens ik u een fijn weekend! 

Gaby Haandrikman 

 

 

Agenda 

 

Maart: 

8               : rapporten mee 

4 – 8        : ontwikkelgesprekken Cito 

15            : stakingsdag onderwijs  

18 – 22   : kijkweek (nadere informatie volgt via de groepsleerkracht) 

18 - 28   : Projectweek Techniek 

22           : Voorstelling groep 5 t/m 8 

28           : Kijkavond van 18:30 uur tot 19:30 uur - Alle ouders zijn van harte welkom! 

April: 

3         : Schoolvoetbaltoernooi (uitwijkmogelijkheid is op 10 april) 

3            : Grote Rekendag  

4            :  Veilig Verkeer Nederland Theorie-examen groep 7 

 

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 4 april 2019 

 

Volledige agenda op www.obsdeeiber.nl of de jaarkalender. 
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Bijlage 1 

       
 

                                 
 

 

Uitnodiging   Een Klas vol ArcadeOuders. 

Week van het Openbaar Onderwijs 
(18 tot en met 22 maart 2019) 

 
In de week van 18 tot en met 22 maart 2019 doet Onderwijsstichting Arcade mee aan de Week van het Openbaar Onderwijs. 

We willen ouders van onze kinderen en andere belangstellenden in het Openbaar Onderwijs graag uitnodigen om zelf te 

komen ervaren wat kinderen op een school van Arcade gedurende een schooldag, leren en ervaren. 

 

Een Klas Vol Ouders 

Gedurende een schooldag kunt u, samen met andere ouders ervaren hoe het is, om anno 2019 weer op de basisschool te 

zitten. Een hele dag gaat u zich bezighouden met vakken, waar kinderen van Arcade ook op een schooldag mee te maken 

krijgen. Zo zal er rekenen, taal, wereldoriëntatie, G/HVO en Gym voorbijkomen. Het gaat om het ervaren wat de kinderen 

iedere dag doen. 

U kent wellicht het programma een Klas Vol Ouders, uitgezonden in het najaar van 2018.  

Klik hier op youtube en bekijk de trailer. Het was onze inspiratie om dit te gaan organiseren. 

 

Zowel in Hardenberg, als in Coevorden is er 1 school die de deuren voor ouders een dag lang openstelt. Er kunnen ongeveer 

20 ouders per school komen. (Komen er meer aanmeldingen dan organiseren we een dergelijke dag in de loop van het jaar 

nog eens) 

 

Heeft u zin om weer eens echt in de schoolbanken te zitten en te ervaren wat kinderen in het (openbaar) onderwijs ervaren? 

 

Wanneer en waar: 

 

 Vrijdag 22 maart 2019 
 O.B.S de Kern, Erve Odinck 3   Hardenberg, 
 O.B..S. Burgemeester S.J. van Royen, Sportparklaan 20, Schoonoord, 

 

U kunt zich aanmelden via het onderstaande emailadres onder vermelding van uw naam en de locatie van uw voorkeur. Let 

Op! Vol is Vol. 

 

“Niet te laat komen dus” 

 

                                 eenklasvolarcadeouders@onderwijsstichtingarcade.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=ydlP-y4O7Q0
mailto:eenklasvolarcadeouders@onderwijsstichtingarcade.nl
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Bijlage 2 

 
GENIETEN VAN HET OUDERSCHAP?  

 

Ooit hebben we als ouders de vlag uitgehangen, bij de geboorte van ons kind. Gaandeweg bleek het opvoeden 

van kinderen niet altijd even gemakkelijk.  

Herken je dit? Een tijdelijke dip? Of twijfel: doe ik het wel goed?  

Misschien is er sprake van scheiding, ziekte, zorgen om de kinderen, weinig sociale contacten of isolement door 

andere taal en cultuur. Je voelt je er alleen voor staan. Dan kan het soms kan zo zwaar voelen dat de eigen accu 

leger en leger raakt. En zie je jezelf ineens kortaf reageren of niet meer de moeder/vader zijn, die je voor ogen 

had, toen je plannen maakte een gezin te stichten. Een door Home-Start getrainde vrijwilliger, kan dan het 

ouderschap tijdelijk verlichten, door bij te springen en precies het steuntje in de rug geven, dat op dat moment 

nodig is. De vrijwilliger van Home-Start heeft tijd en aandacht voor het gezin en bezoekt het wekelijks. Zij is als 

een maatje voor het gezin, zowel voor de ouders als voor de kinderen. Zolang als wenselijk is, meestal gedurende 

een periode van een paar maanden tot een jaar. Sommige vrijwilligers komen vooral voor de kinderen. Andere 

ouders hebben meer behoefte aan iemand om zelf mee te praten. We stemmen af , op waar behoefte aan is. Wil 

jij het weer leuk hebben met je kind(eren)? Kun jij wel dat steuntje in de rug gebruiken? Neem dan contact met 

ons op!  

 

MOCHT JE OVERIGENS ZELF VRIJWILLIGER WILLEN WORDEN…. Wij zijn op zoek naar jou! 

Twee keer per jaar start een training voor nieuwe vrijwilligers. In 5 bijeenkomsten (onder schooltijd) komen we bij 

elkaar, om handvatten te krijgen bij het vrijwilligerswerk voor Home-Start: Wat helpt wel/niet? Hoe zorg je als 

vrijwilliger voor je eigen grenzen? Hoe kun je als vrijwilliger de ouders versterken in hun eigen kracht als 

opvoeder. Na afloop van deze cursus geven nieuw opgeleide vrijwilligers vaak aan, dat ze het jammer vinden dat 

de 5 keer zo snel om zijn! De “troost” is dat we na de cursus, elkaar om de ca. 8 weken weer terugzien op 

inspirerende terugkomochtenden met intervisie of een thema. Als Home-Start vrijwilliger bezoek je wekelijks 

hetzelfde gezin, op een tijd die jou zelf goed uitkomt.  

 

Van de vrijwilligers wordt vooral gevraagd dat zij opvoedervaring hebben, doordat ze zelf kinderen hebben of 

door werkervaring. Daarnaast is het van belang dat iemand het leuk vindt om een dagdeel binnen een gezin mee 

te draaien en de vraag van het gezin centraal kan stellen. 

 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de coördinator Erika Odink-Holsappel, 06-10042144 of home-

startommenhardenberg@stdekern.nl 

Voor meer informatie zie www.home-start.nl.  

http://www.home-start.nl/

