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IN DEZE
NIEUWSBRIEF
AGENDA
AGENDA
START 2022
NIEUW
LEERLINGVOLGSYSTEEM

Januari:
17: Start toetsweken
26: Start Nat. Voorleesweek
Februari:
7 t/m 15: Voortgangsgesprekken
16: Rapporten mee naar huis
18: Verkleedfeest
19 t/m 27 feb: Voorjaarsvakantie

ZIEKMELDINGEN LEERLINGEN: GRAAG BELLEN TUSSEN 8.00 UUR EN 8.15 UUR

START 2022
Afgelopen week zijn we het jaar 2022
begonnen op school.
Wat was het fijn dat we gewoon mochten
starten.
Hoewel gewoon nog wel betekende dat we
moeten werken met een aantal beperkende
maatregelen, konden we op 3 januari
opgelucht adem halen toen bekend werd
dat de scholen weer open gingen.
Vorige week maandagochtend zijn we
direct goed begonnen, meester Tom, juf
Nicolle en juf Crista zijn de groepen rond
gegaan en hebben, naar goed Twents
gebruik, de kinderen getrakteerd op
Kniepertjes met slagroom.
Een goede start van het nieuwe jaar!
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NIEUW LEERLINGVOLGSYSTEEM
'IEP'
Sinds dit schooljaar zijn wij voor de groepen 3 t/m 8 overgestapt op een ander
leerlingvolgsysteem.
In dit bericht willen we jullie meenemen over de achtergronden van deze keuze
en wat deze verandering inhoudt voor de kinderen, de leerkrachten en voor
ouders.
De reden van de overstap van het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito naar het
leerlingvolgsysteem van IEP is dat wij merkten dat het afnemen van de
toetsmomenten zeer intensief was voor leerlingen.
De leerlingen keken erg op tegen de hoeveelheid toetsen die zij moesten
maken.
Het LVS van IEP biedt digitale toetsafnames die naar onze mening veel
kindvriendelijker is gemaakt. Korter, aantrekkelijker en completer. Naast de
cognitieve (kennis) ontwikkeling wordt er ook in beeld gebracht hoe de
sociaal- emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen is.
Een kind is immers meer dan alleen zijn taal- en rekenresultaten.
Wij willen kinderen bewust maken van hun talenten en mogelijkheden zodat ze
goed zijn voorbereid op hun toekomst.
IEP staat voor Inzicht Eigen Profiel.
Tijdens de rapportgesprekken in februari zullen we de uitkomsten toelichten.
(uitzondering is groep 8, zij maken de M8-toetsen van de Cito-toetsen)
In de andere bijlage vindt u de ouderbrief van IEP.
informatiefilmpje voor ouders:
https://youtu.be/feBgpoFW0aU
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