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Nieuwsbrief nr. 7                  

Een heel gelukkig nieuwjaar gewenst! 
  
Veerkrachttraining 
Aanstaande donderdagavond om 20.00 uur een ouderavond over deze training voor de ouders van 
de groepen 6/7/8. Hij begint om 20.00 uur en wordt geleid door Daphne Pieterson. Zij gaat de 
training ook verzorgen. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de inhoud en het doel van de 
lessen. 
  
De ziekenboeg 
Juf Marian is afgelopen vrijdag succesvol geopereerd. Zondag mocht ze alweer naar huis. Haar 
herstel zal zeker tot de voorjaarsvakantie in beslag nemen. Gelukkig hebben we een oude bekende, 
juf Karin Witteman, bereid gevonden om haar fulltime te vervangen. 
Met juf Rianne en haar zoontje gaat ook alles voorspoedig, Rianne geniet met volle teugen van haar 
Luuk. Juf Henriette heeft het erg naar haar zin bij de kleutergroep. Als alles zo goed blijft gaan, 
kunnen we haar vanaf 3 maart weer op school terug verwachten. 
  
Van juf Rianne  
Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties, kaarten, 
knutselwerkjes en cadeautjes die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze zoon Luuk. Met 
Luuk en zijn kersverse papa en mama gaat het goed. Al die lange maanden hebben we er met z'n 
allen naar uitgekeken en nu was het dan eindelijk zover: op vrijdag 10 januari zijn we even met z'n 
drietjes op school geweest. Alle leerlingen hebben Luuk even kunnen bewonderen onder het genot 
van een biscuitje met muisjes. Wij vonden het fijn om er te zijn en we hebben gemerkt dat de 
leerlingen het erg leuk vonden dat we er waren. En Luuk...?? Die komt vast nog wel een keertje mee 
naar school! 
Hartelijke groet, 
Pascal, Rianne en Luuk Mombarg 
  
Naar het theater, wie wil er rijden? 
Ook dit jaar gaan we met al onze leerlingen naar een theatervoorstelling. Dit maal in theater De 
Fransche School in Culemborg. Hierbij vragen we de ouders om de kinderen naar Culemborg te 
rijden. Helaas kunnen ivm de brandveiligheid, naast de leerlingen, maar een beperkt aantal 
begeleiders de voorstelling bijwonen. U kunt altijd in de foyer plaatsnemen of even een boodschap 
doen in Culemborg. Bent u in de gelegenheid om te rijden, wilt u zich dan aub via de mail of 
rechtstreeks bij de leerkracht opgeven? (ook graag het aantal zitplaatsen voor leerlingen doorgeven) 
Groep 1,2 en 3 gaat dinsdagmiddag 21 januari naar “een ei met een staartje”. De voorstelling 
begint om 13.30 uur en duurt ongeveer een uur. De kinderen verzamelen om 13.00 uur op het 
schoolplein.  
De groepen 4,5 en 6 gaan donderdagochtend 6 februari naar Culemborg voor de voorstelling “Lieve 
Assepoester”. Zij worden om 10.45 in De Fransche School verwacht. 
Groep 7 en 8 gaan vrijdagmorgen 20 juni naar “Vlinder”. Deze voorstelling begint om 10.45 uur. 
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Afscheid W. ten Kate 
De directeur bestuurder van BasisBuren, Warner ten Kate, gaat ons per 1 februari verlaten. Hij heeft 
besloten om zijn werkzame leven af te gaan bouwen. Op 29 januari is er een afscheidsreceptie. Er 
loopt een sollicitatieprocedure voor zijn opvolging. 
  
Nationale voorleesdagen 
Van 22 t/m 31 januari zijn de nationale voorleesdagen. In elke klas zal extra aandacht en tijd aan 
voorlezen geschonken worden. Doet u thuis mee? 
  
Problemen met BasisBuren-mailadressen 
In de kerstvakantie is onze Basisburenmail onder een andere webbeheerder ondergebracht. Helaas 
waren de problemen die dit uiteindelijk met zich meebracht niet voorzien. Verschillende 
leerkrachten zijn de afgelopen weken niet via de mail te bereiken geweest en dit is nog niet voor 
iedereen opgelost. Ook zijn de aangemaakte contactgroepen niet helemaal betrouwbaar meer. Ik 
hoop dat de problemen uiterlijk komende week allemaal zijn opgelost. Bij voorbaat mijn excuses 
wanneer u deze nieuwsbrief later ontvangt dan wanneer u gewend bent. 
  
Citotoetsen 
De komende weken zullen er in  elke groep citotoetsen gemaakt worden. Per januari werkt CITO met 
een nieuwe normering voor de toetsen begrijpend lezen, spelling en rekenen. Voor meer informatie 
en uitleg verwijs ik u naar de bijlage in deze mail. 
  
Agenda: 
28-1     Kinderen van groep 1/2/3 ‘s middags om 13.00 uur op school voor voorstelling “een ei met 
een staartje” Wilt u rijden? Graag via de mail, of rechtstreeks bij de leerkracht opgeven. 
3-2       Start blok 4 De Vreedzame School 
6-2       groep 4,5 en 6 naar theatervoorstelling “Lieve Assepoester” om 10.45 uur. Graag opgeven om 
te rijden. 
            Ons plan voor de jeugdgemeenteraad wordt deze middag uitgevoerd! 
Jong en Oud op De Klepper: vanaf 14.30 uur een gezellige middag voor alle ouderen uit Zoelmond op 
De Klepper. De bovenbouw organiseert deze middag. 
11-2 tm 13-2     eind-citotoets groep 8 
  
  
  
  
Namens het team,                                                                  
Marja Moerenhout        
  
  
 Bijlage: Aanpassing normen Cito: 
  
Beste ouders, verzorgers, 
  
  
In januari/februari en juni neemt uw school LVS-toetsen van Cito af bij uw kind. Met ingang van het  
schooljaar 2013/2014 heeft Cito de normen van een aantal toetsen herzien. Het gaat om de toetsen  
voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling. In deze brief leggen we u uit wat dit betekent. 
  
Waarom aangepaste normen? 



Leerlingen maken vandaag de dag de LVS-toetsen beter dan een aantal jaar geleden. De oude  
normering geeft daarom een te rooskleurig beeld. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer  
uw kind straks naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u  
naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de  
Eindtoets ‘opeens’ blijkt dat uw kind gewoon gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Met de update  
van de normering komt u bij andere toetsen en het schooladvies niet voor verrassingen te staan. 
  
De resultaten op de LVS-toetsen van Cito 
De toetsuitslagen op de LVS-toetsen bestaan uit twee delen: een score op de toets  
(de vaardigheidsscore) en de waardering van die score door middel van een letter  
(vaardigheidsniveau I t/m V of A t/m E). De letters geven aan hoe goed uw kind de toets heeft  
gemaakt vergeleken met zijn leeftijdsgenoten. Door deze vergelijking krijgen de resultaten betekenis.  
Zo kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat een leerling die medio groep 5 een vaardigheidsscore van 23  
behaalt, volgens de normering boven het landelijk gemiddelde van 22 scoort en dus niveau B 
behaalt. 
Als in de loop van de tijd het landelijk gemiddelde verschuift naar 25, dan is de conclusie dat de  
leerling met score 23 net boven het gemiddelde scoort (B) niet (meer) juist. Vergelijk dit maar met de  
lengte: kinderen van nu worden gemiddeld groter dan hun ouders. Begin vorige eeuw zou je een reus  
zijn als je 1.70m lang was, nu ben je als man klein met zo’n lengte. Een lengte van 1.70m heeft nu dus  
een andere betekenis dan vroeger. Door de update van de normen trekt de school de juiste  
conclusies over de prestaties van uw kind ten opzichte van het gemiddelde in Nederland.  
Daarmee voorkomen we dat de resultaten op bijvoorbeeld de Entreetoets of de Eindtoets 
tegenvallen. 
  
Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind? 
Uw kind kan niet ineens minder goed lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de  
waardering van zijn score. Hieronder staat een voorbeeld voor Begrijpend lezen eind groep 4 indien  
uw school de niveau-indeling A tot en met E gebruikt. 
  
  
Oude normering 
Nieuwe normering 
Vaardigheidsscore 
17 
17 
Vaardigheidsniveau 
B 
C 
Betekenis 
Uw kind behoort tot de 25% die  
ruim tot net boven het landelijke  
gemiddelde scoort 
Uw kind behoort tot de 25% die  
net tot ruim onder het landelijke  
gemiddelde scoort 
  
  
 
Onderstaand voorbeeld betreft eveneens Begrijpend lezen eind groep 4, maar dan voor de situatie  
waarin uw school de indeling I tot en met V gebruikt. 
  
  



Oude normering 
Nieuwe normering 
Vaardigheidsscore 
18 
18 
Vaardigheidsniveau 
II 
III 
Betekenis 
Uw kind behoort tot de 20% die  
boven het landelijke  
gemiddelde scoort 
Uw kind behoort tot de 20% die  
rond het landelijke gemiddelde  
scoort 
  
  
  
Voor de overzichtelijkheid zijn de normen in het administratiesysteem van de school ook toegepast 
op  
eerder gemaakte toetsen. Daardoor kunnen de resultaten een ander beeld van uw kind geven dan  
voorheen. 
In de bijlage bij deze brief vindt u van hetzelfde kind twee overzichten: één met de oude normen en  
één met de nieuwe. U ziet dat de toetsscores en de ontwikkelingslijn hetzelfde zijn gebleven. Alleen  
de waardering ervan is anders. Volgens de oude normering is de rekenvaardigheid van de leerling in  
de meeste gevallen gemiddeld. Volgens de nieuwe normering behoort de leerling qua  
rekenvaardigheid tot de 20% die onder het landelijk gemiddelde scoort. 
  
In de folder ‘Uw kind duidelijk in beeld’ hebben we voor u op een rijtje gezet hoe de volgtoetsen van  
Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen. Deze folder kunt u downloaden op www.cito.nl  
Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs  
Achtergrondinformatie. Voor specifieke vragen over de resultaten van uw kind, kunt u terecht bij de  
leerkracht van de school. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
  
Jacqueline Visser 
marktgroepmanager Basisonderwijs 
Unit Primair en Voortgezet onderwijs 
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