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Beste ouders,
Eind januari, maar echt winterweeer is het niet geweest: een sneeuwbuitje ergens in november en dat was het
dan wel. Nu kan het in februari nog wel heftig gaan vriezen, maar dat is meer een theoretische mogelijkheid
dan dat we dat werkelijk verwachten. Ook onze
tuinplantjes verwachten het niet: een enkel
sneeuwklokje staat al in bloei en ook de andere bollen
steken hun groene koppen al door de aarde.
In Rotterdam draait het IFFR, het internationale
filmfestival. Ik ga daar graag heen. Jammer genoeg
heb ik niet voldoende tijd om alle dagen mee te kijken,
maar het is leuk om af en toe een film te zien, waar je
niets van begrijpt en die toch boeit 😊.

In Nederland is momenteel een comedy-serie op tv met de titel
“De luizenmoeder”. Het klinkt als een scheldwoord, maar dat is het
niet. Op basisscholen in Nederland worden kinderen regelmatig
gecontroleerd op hoofdluis. Dat doen meestal vrijwilligers, vaak
moeders, en vandaar de naam. De serie is meteen heel populair en
dat is niet zo vreemd, want hoewel natuurlijk enorm
gekarikaturiseerd, zijn de situaties toch heel herkenbaar. Het gaat
vooral om het gedrag van leraren en ouders, de kinderen spelen
eigenlijk maar een bijrol. Althans tot nu toe. Bij Stichting INIO spelen kinderen echer de hoofdrol en vandaar
deze korte nieuwsbrief om u te informeren over de halfjaarlijkse rapportages (deze week) en de toetsen (week
van 19 februari).
1. Halfjaarlijkse rapportages
Deze week krijgt u onze halfjaarlijkse rapportage. Zoals in de vorige
nieuwbrief al uitgelegd zijn onze rapportages altijd eind januari en eind juni,
steeds aan het eind van twee halve schooljaren. De rapportages geven een
beeld van de prestaties van uw kind en vormen zo een goede aanvulling op
wat u natuurlijk toch al zag verschijnen aan feedback op het gemaakte werk.
Als u naar aanleiding van de rapportage een gesprek wilt met mij of een van
de leerkrachten, kunnen we altijd een skype-afspraak maken.
2. Toetsen van het leerlingvolgsysteem
Voor alle basisschoolgroepen is het in week 8 (de week van 19-26 februari) tijd om te toetsen. Zodra een toets
is gemaakt en de uitslag is bepaald, maken we een analyse van de resultaten en dat verslag sturen we aan u op.
De resultaten bieden ons de gelegenheid om het niveau van elke leerling te vergelijken met het niveau van een
leeftijdgenoot in Nederland. Ook na de toetsing is er alle gelegenheid om de toets met ons te bespreken. Soms
vragen ouders of wij de antwoorden (achteraf uiteraard 😊) kunnen geven. Dat kan niet: het contract met de
instanties die de toetsen maken (Cito en Diataal) verbieden dit.
Leerlingen van het voortgezet onderwijs krijgen in mei toetsen uit het LVS te maken.
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3. Jaarplanning
Op de ELO staat in de map Algemene informatie de jaarplanning (Rooster
2017-2018) . De jaarplanning staat ook in onze Schoolgids 2017-2018.
Leerlingen/ouders kunnen ook gebruik maken van de planner (op het
plaatje direct onder Vakinhoud). Daarbij wel de volgende kanttekening: wij
beogen een optimale flexibiliteit in ons programma. De planner moet u
daarom vooral zien als een leidraad. Volgt u de planner, dan weet u tevoren
ook op welke datum (ergens in juni) het hele programma is voltooid. Maar u
kunt op elk gewenst moment versnellen of juist een tijdje pas op de plaats
maken.
Globaal gezien zouden de meeste kinderen van het basisonderwijs nu
hoofdstuk 5 af moeten hebben en leerlingen uit het voortgezet onderwijs
hoofdstuk 3. Maar nogmaals… u bepaalt vooral zelf het tempo waarin uw
kind werk inlevert.
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