
Infobrief schooljaar 2018-2019 1 

   

 

 

Infobrief nummer 17, 2018-2019 
AGENDA… 

Ma. 20-05-2019 

Studiedag alle 

leerlingen zijn vrij 

Di. 21-05-2019 

Potje 

 

Maandviering 14.15 

uur 

 

Inloop 15.15 uur 

 

 

Avond4daagse 

Wo. 22-05-2019 

Juf Simone afwezig, 

dalton bijeenkomst 

Deventer 

 

 

 

 

 

Avond4daagse 

Do. 23-05-2019 

Juf Christine en 

juf Simone afwezig  

 

Juf Karen afwezig, 

invaller in groep 6 

 

Dansles gr. 1 t/m 5 

 

Avond4daagse 

Vr. 24-05-2019 

Juf Karen 

afwezig, invaller 

in groep 6 

 

 

 

 

 

Avond4daagse 

Ma. 27-05-2019 

Juf Rianne in groep 

8 

 

Dansles gr. 1 t/m 5 

Di. 28-05-2019 

Juf Rianne in 

groep 8 

 

Potje 

 

 

 

Wo. 29-05-2019 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

 

Juf Rianne in groep 

8 

 

Juf Simone in groep 

3 

Do. 30-05-2019 

Hemelsvaartsdag, 

iedereen vrij 

Vr. 31-05-2019 

Vrije dag 

 

 

HIGHLIGHTS VAN DEZE INFOBRIEF 

Naast alle onderwerpen die elke infobrief terugkomen, hierbij de highlights van deze 

infobrief: 

 Rapporten; 

 Parkeerbeleid; 

 Vakantierooster schooljaar 2019-2020; 

 Citotoetsen leerlingvolgsysteem; 

 Uitslag Cito eindtoets. 
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NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Else Raymakers van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jullie een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

JARIGEN 

19 mei   Famke Wilbers   Groep 7 

21 mei   Annelinde Stinstra   Groep 4 

22 mei   Sebastiaan Rattink   Groep 7 

23 mei   Celine Ozkan    Groep 4 

24 mei   Rosalie Salemink   Groep 3 

25 mei   Isabel van Drimmelen  Groep 1/2B 

28 mei   Lars Hulleman   Groep 6 

28 mei   Sara Nijmeijer   Groep 7 

29 mei   Nick van Kampen   Groep 4 

30 mei   Bente Hendriks   Groep 7 

31 mei   Jan Janssen    Groep 1/2A 

We willen jullie allemaal alvast van harte feliciteren en een leuke verjaardag toewensen! 

 

INLOOP 

Iedere maand is er een inloop van 15:15 tot 15:45 uur. Het doel van de inloop is dat er een 

evaluatiemoment ontstaat tussen ouder(s) en kind. Uw kind vertelt a.d.h.v. gemaakt werk waar 

het de afgelopen tijd mee bezig is geweest en hoe dit is gegaan. De leerkracht is in het lokaal 

op de achtergrond aanwezig en kan eventuele vragen beantwoorden. U zult begrijpen dat 

tijdens de inloop geen privacy-gevoelige aangelegenheden aangekaart kunnen worden. Hiervoor 

kunt u natuurlijk altijd een aparte afspraak maken. De eerstvolgende inloop is dinsdag 21 mei. 

 

WEBSITE 

Neemt u eens een kijkje op onze website. Er zijn weer veel nieuwe dingen toegevoegd. Check: 

www.borgwal.nl  Ook de FaceBook pagina van De Borgwal, Daltonbasisschool De Borgwal, 

wordt wekelijks voorzien van nieuwtjes! Wanneer u geen FaceBook heeft kunt u via onze 

website toch al onze nieuwsberichten volgen! 

 

DALTON 

(ZELF)CORRECTIE 

 

Wij hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de kinderen. Dit geldt zowel voor de 

opdrachten die binnen de dag-/weektaak worden gedaan, als voor de opdrachten daarbuiten. 

Zelfcorrectie heeft een aantal voordelen: 

 Het kind krijgt meteen feedback op zijn werk. Het hoeft niet te wachten tot hij het 

werk later pas terugkrijgt van de leerkracht; 

 Het heeft een duidelijk leereffect omdat het kind, als het een fout ontdekt, zich zal 

afvragen hoe deze fout kon ontstaan en deze eventueel zal verbeteren; 

 Het geeft de kinderen beter inzicht in wat ze kunnen en bij welke zaken ze hulp 

moeten vragen van de leerkracht. 

 

In de kleutergroepen is al veel zelfcorrigerend materiaal. In de loop van groep 3 mogen de 

kinderen bepaalde opdrachten zelf corrigeren. De werkboekjes van Veilig Leren Lezen en de 

http://www.borgwal.nl/
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(oefen)woorddictees lenen zich daar goed voor. Ook de rekenopdrachten van De Wereld in 

Getallen kunnen goed zelf worden nagekeken. 

Naarmate de kinderen ouder worden is er steeds meer mogelijk. In de hogere groepen wordt 

dit geleidelijk uitgebreid. Het streven is om de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten 

corrigeren. De groepsleerkracht is degene die het beste kan inschatten welk werk in 

zijn/haar groep er wel en welk werk niet geschikt is om door de kinderen te laten nakijken. 

 

Hierbij gelden de volgende afspraken: 

 Toetsen worden door de leerkracht nagekeken; 

 De leerkracht neemt regelmatig steekproeven om te kijken of het corrigeren goed is 

uitgevoerd. Tijdens bespreekmomenten wordt het werk van alle kinderen bekeken en 

besproken om goed de vorderingen te kunnen bepalen. 

 Ook hier kan “op maat” gewerkt worden. Het ene kind laat zien dat het al heel goed en 

zelfstandig kan nakijken terwijl het andere kind onzorgvuldig is of liever de 

antwoorden overschrijft. Dit laatste kind kan minder 

vrijheid aan en moet meer ondersteund en 

gecontroleerd worden; 

 Er kunnen verschillende vormen van correctie worden 

gebruikt, zoals nakijken in tweetallen, klassikale 

correctie etc. 

 

 

Corrigeren moet je leren, dit vraagt een bepaalde houding van de kinderen. Ze moeten zich 

realiseren dat je je werk nakijkt om er iets van te leren en niet om zoveel mogelijk krulletjes 

en stickers in je schrift te hebben. Als leerkracht moeten we ons realiseren dat we dit de 

kinderen moeten leren. 

 

RAPPORTEN 

We hebben nog niet alle rapporten terug. Willen jullie thuis nog eens kijken of er nog 

rapporten liggen? Vergeet dan niet een stukje in het rapport van uw zoon/dochter te 

schrijven. 

 

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2019-2020 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar, schooljaar 2019-2020, is vastgesteld: 

Herfstvakantie: 14 oktober t/m 18 oktober 2019 

Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Carnavalsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020 

2e Paasdag: 13 april 2020 

Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020 

2e Pinksterdag: 1 juni 2020 

Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020 
 

PARKEERBELEID 

In eerdere infobrieven is gevraagd te letten op het parkeren van auto’s bij het brengen en 

halen van uw kinderen. De laatste tijd krijgen wij weer geluiden van buurtbewoners die hun 

erf niet afkunnen, omdat zij klem staan door geparkeerde auto’s. Het zou heel fijn zijn 

wanneer we met z’n allen weer even scherp zijn op het parkeren. Graag in de blauwe vakken en 

niet bij mensen in de tuin of voor de afrit. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
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VEEL GAAT GOED, MAAR NIET ALLES! 

Wij durven met een gerust hart te zeggen dat we een behoorlijk goede school zijn met een 

team dat er voor gaat! Dat neemt niet weg dat er altijd dingen zijn die beter kunnen. U kunt 

ons helpen door eventuele problemen, op- en of aanmerkingen, ideeën etc. ter verbetering aan 

ons door te geven. Wij zien dat niet als gezeur of geklaag, maar zien deze tips als een gratis 

advies. Dus mail gerust naar borgwal@delinge.nl . 
 

CITOTOETS GROEP 8, DE UITSLAG 

Half april heeft groep 8 weer deelgenomen aan de Cito-toets. Dit is de landelijke eindtoets 

van het Cito. De uitslag van deze toets ligt tussen de 501 en 550. Vorige week hebben wij 

hierover de uitslag gekregen. Het landelijk gemiddelde was dit jaar 536,1. De leerlingen van 

De Borgwal hebben het wederom super gedaan. Het gemiddelde in de groep was 540! Ruim 

boven het landelijk gemiddelde. Super gedaan allemaal! Wij zijn ontzettend trots op jullie! 

 

STICHTING WELZIJN LINGEWAARD (SWL) 

 
  

Wij zijn Kaj en Juul, jongerencoaches bij 

Stichting Welzijn Lingewaard (SWL).  

Heb je vragen, heb je ergens hulp bij nodig of 

wil je advies? Neem dan contact met ons op!  

Wij werken als jongerencoaches vanuit jouw 

vraag. Dat betekent dat wat jij wil centraal staat 

en wij aansluiten bij dat wat jij aangeeft. Niet 

lekker in je vel zitten, problemen thuis, hulp 

nodig tijdens de overgang richting middelbare 

school of gewoon een luisterend oor…..wij 

helpen je graag!  

Let op! Er is geen verwijzing nodig en de hulp 

is gratis. Het enige dat belangrijk is, is dat je 

gemotiveerd bent. Alleen dan kunnen we samen 

aan de slag.  

Voor meer informatie: www.swlingewaard.nl 

(zie kopje jongeren) 

 

 

Wij zijn te bereiken op:  

Kaj: 0613826608 of k.dreis@swlingewaard.nl  

Juul: 0651965753 of j.kruijs@swlingewaard.nl  

 

 

CITO LEERLING VOLGSYSTEEM, TOETSEN OP DE BORGWAL 

Zoals u inmiddels weet werken we op De Borgwal met het zogenaamde Cito Volgsysteem voor 

het basisonderwijs. Hiermee volgen we als school de leervorderingen van onze kinderen. Zo 

krijgen we inzicht in de resultaten van ons onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Als 

school vinden we het prettig om te zien hoe de klas scoort op toetsen die landelijk hetzelfde 

genormeerd worden. Zo hebben wij een onafhankelijke meetmomentopname van de resultaten.  

mailto:borgwal@delinge.nl
http://www.swlingewaard.nl/
mailto:k.dreis@swlingewaard.nl
mailto:j.kruijs@swlingewaard.nl
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Het is goed dat we ons allemaal realiseren dat we deze toetsen moeten gebruiken zoals ze 

bedoeld zijn; een instrument om de leerlingen te volgen. Helaas wordt er in de praktijk nogal 

eens meer druk op gelegd.  

 

Na analyse van de resultaten weten we als school wat dit betekent voor het aanbod van ons 

onderwijs voor de komende periode aan alle kinderen. Welke onderdelen hebben nog herhaling 

nodig? Wat wordt er al wel en wat nog niet beheerst?  En ook wat zijn de nieuwe doelen die 

we willen behalen met de kinderen?  

 

Omdat de resultaten altijd worden vergeleken met landelijke normeringen is het belangrijk 

dat de toetsen op eenzelfde wijze worden afgenomen. Toch zijn er een aantal uitzonderingen 

mogelijk voor o.a. kinderen met een dyslexie of kinderen met andere specifieke 

onderwijsbehoeften.  

 

De toetsen nemen we in ieder geval 2 keer per jaar af. In januari/februari en in mei/juni. De 

resultaten worden altijd met u besproken tijdens de geplande oudergesprekken. Zo heeft u 

ook een duidelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind.  

 

Het toetsschema voor de periode mei/juni ziet er als volgt uit: 

In de maand Groep  Toets  

mei  Groep 1 en 2 Rekenen voor Kleuters 

Groep 1 en 2 Taal voor Kleuters 

Groep 3 t/m 7 AVI* en DMT* 

juni  

 

Groep 3 t/m 7 Begrijpend Lezen 

Groep 3 t/m 7 Spelling  

Groep 3 t/m 7 Rekenen-Wiskunde 

* AVI= tekstlezen 

* DMT=woordlezen 

Mochten er nog vragen zijn n.a.v. deze informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de 

leerkracht of met Margriet Hofs, intern begeleider. 
 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op woensdag 29 mei 2019. 
 
 


