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Kerstvakantie
Weer naar school
Presentatie Hilfertsheem College (groep 8)
Voorleesontbijt
Rapporten mee naar huis

Personeel




Na de Kerstvakantie komt juf Marike Rigter weer terug van haar zwangerschapsverlof. Ze
komt ons team weer versterken op dinsdag en donderdag.
Juf Angelique Dreyer heeft de afgelopen maanden één dag per week extra gewerkt. Zij
gaat nu weer terug naar vier dagen per week en op donderdag draait juf Marike Rigter
dan groep Bemmelekom.
Meester Roy Suidgeest (gym) woont in Hoofddorp en hij heeft per 01 februari een
betrekking dichter bij huis gevonden. Heel fijn voor hem maar superjammer voor ons.
We zijn nog bezig met vervanging. Daarover later meer!

GMR-ouderlid



Als losse bijlage vindt u wederom een oproep om u beschikbaar te stellen als ouderlid van
de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Elan.
We dachten dat we iemand gevonden hadden maar door onvoorziene omstandigheden
loopt dit helaas anders. Ontzettend jammer en daarom richt ik mij weer tot u allen:
ouderlid van de GMR zijn kán een hele leuke en zinvolle manier om betrokken te zijn bij
de school van uw kind!

Rapport


Op maandag 07 februari krijgt uw zoon/dochter zijn/haar rapport mee naar huis. De weken
erna wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor het rapportgesprek (telefonisch of
online). Als voorbereiding op dit gesprek kunt u het rapport thuis alvast rustig lezen en
evt. met uw kind bespreken.

Cito-toetsen


In het rapport, wat uw kind begin februari ontvangt, vindt u onder andere de resultaten
van de Cito-toetsen. In de groepen 3 t/m 8 zijn schooljaar 2018-2019 de nieuwe Citotoetsen 3.0 ingevoerd. Eens in de ongeveer acht jaar worden de normeringen bijgesteld.
Zo ook bij deze toetsen. Aangezien de normering bij nieuwe toetsen altijd zwaarder is dan
bij de oude toetsen, kan het dus zijn dat er een verschil zit tussen de behaalde resultaten
van de schooljaren ervoor en de laatste twee jaar (meestal naar beneden). Hierdoor lijkt




het dat leerlingen achteruit zijn gegaan. Maar in werkelijkheid heeft dat te maken met de
nieuwe normen.
We starten met het afnemen van de Cito toetsen op of na woensdag 12 januari.
Ouders die geïnteresseerd zijn in de betekenis van referentieniveaus kunnen via de
link http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/introductie/ meer informatie hierover
opzoeken.

Met hartelijke groet,
Annemieke van Weeghel-Luijer
a.vanweeghel@amgs.nl

