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Nieuwsbrief  9 PJS 

schooljaar 2020-2021      6 - november - 2020 

 

Oudergesprekken vanaf 16 november 
Zoals in de laatste nieuwsbrief is aangekondigd zullen de aankomende gesprekken vanaf 16 november niet 

fysiek op school plaatsvinden. Leerkrachten kunnen zelf de voor hun meest gepaste wijze gebruiken om dit 

gesprek te voeren. De eerdere opgedane ervaring heeft aangetoond dat dat prima gegaan is.  

✓ Deze gesprekken gaan over de voortgang van de leervorderingen. 

✓ Groepen 1 t/m 4 zijn gesprekken tussen Ouders en Medewerkers. 

✓ Groepen 5 t/m 7 zijn KOM gesprekken. (Kind – Ouders – Medewerkers) 

De kinderen van groepen 4 t/m 7 krijgen vandaag de uitdraai van de ingehaalde Citotoetsen (van vorig 

jaar) op papier mee naar huis. 

 

De gesprekken zijn niet verplicht voor alle ouders van alle leerlingen. Mocht u een gesprek willen dan kunt u 

dit doen door de leerkrachten van de groep een berichtje te sturen via de mail. We kiezen voor deze route 

omdat dit een bericht is dat voor de leerkracht bestemd is en niet voor alle ouders. We willen u vragen dit 

uiterlijk voor maandag 9 november tot 14.00 uur aan te geven. Het kan zijn dat de leerkrachten u graag willen 

spreken terwijl u dat mogelijk niet heeft aangegeven. Op dinsdag 10 november worden verzoeken om in te 

tekenen verstuurd.   

 

Hoe leest u Cito scores 
We merken dat het interpreteren en lezen van de Cito scores voor een aantal ouders nog verduidelijking 

behoeft. Mogelijk dat onderstaand schema u hierbij kan helpen.  

 

Cito 

score 

Ten opzichte van 

leerlingen in 

Nederland 

Wat betekent dit mogelijk voor het aanbod in de klas. 

I  20% hoogst scorende 

leerlingen 

Uw kind vindt dit vak makkelijk en scores horen tot de beste 

uit de klas. Krijgt mogelijk meer uitdagende leerstof voor dit 

vakgebied om bij de les te blijven. 

II 20% boven het 

landelijk gemiddelde 

Uw kind vindt dit vak niet heel moeilijk want scoort in de hoge 

middenmoot van de klas. Kan soms ook moeilijkere 

opdrachten maken voor dit vak. 

III 20% gemiddeld Uw kind krijgt het gemiddelde aanbod. 

IV 20% onder het 

landelijk gemiddelde   

Uw kind vindt dit vak lastig en krijgt geregeld wat extra 

aandacht om achterstanden te beperken voor dit 

vakgebied. 

V 20% laagst scorende 

leerlingen 

Uw kind vindt dit vak moeilijk. Niet alle leerstof wordt eigen 

gemaakt en blijft het achter bij klasgenoten. Dit kan mogelijk 

resulteren in het aanpassen van het aanbod naar beneden. 
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Vervolg over Cito scores 

Vanaf groep 6 worden de scores van Cito ook mede gebruikt om het schooladvies na groep 8 tot stand te 

brengen. Hierbij geldt dat de uitslagen van met name begrijpend lezen en rekenen voor het VO zeer 

belangrijk zijn ten aanzien van de voorspelbaarheid van het schoolsucces aldaar.    

 

Doorgaans resulteren I scores op een VWO advies. Overwegend II scores wijzen richting Havo. Scores waarin 

overwegend III t/m V gescoord worden wijzen in de richting van VMBO. III wijst richting VMBO-TL, IV richting 

VMBO-KB en V richting VMBO-BB of PRO. 

 

Sint Maarten 
 

De veiligheidsregio heeft een uur nadat wij bericht gaven met de kinderen lampions te gaan maken een 

negatief advies afgegeven om met de kinderen St. Maarten te gaan lopen. Wij ondersteunen dit bericht 

ondanks dat we de kinderen hun lampion mee naar huis geven op deze dag. 

Vanuit de school willen we graag aandacht aan de boodschap van Sint Maarten geven, maar benaderen 

het dit jaar anders. 

Deel een lichtje: 

✓ Schenk de lampion aan een buurman, buurvrouw, goede vriend, opa of oma…. 

✓ Zet de lampion ’s avonds voor het raam 

✓ Maak een foto van uw kind met de lampion en stuur deze door 

✓ Maak een filmpje van uw kind met de lampion en zing een Sint Maarten liedje en stuur dit door aan de 

mensen die een lichtje extra kunnen gebruiken 

✓ Deel de filmpjes of foto’s eventueel via Socialschools met de leerkrachten en de andere ouders 

 

 


