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Informatieblad voor leerlingen, ouders en alle anderen die betrokken zijn bij bs. De Lindegaerd. 

 

 
 

In deze Lindeflits o.a. aandacht voor: 

belangrijke data, jarigen februari, 

terugblik kerstactiviteit, Thema-avond 

en nog meer. 
 

 
 

24-01 Thema-avond Executieve 

functies 19.30-20.30u. 

09-02 Carnavalsactiviteit 

12-02 Carnavalsvakantie  

19-02 Weer naar school 

21-02 Luizencontrole 
 

 
 

 

03 Damir Tokmiç 

05 Bam Ramakers  

Bart Bovy  

Imke Janssen 

Prince Makuza 

09 Milan Goessens 

11 Meester Jordy 

16 Ties Urlings 

17 Didi Basili 

  Monique Coenen 

26 Mees Dolmans 

29 Lisa Boersma 
 

Wij wensen alle jarigen van februari 

een fijne dag toe! 

 

 
 

We mogen terugkijken op een geslaagde 

Kerstmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Kerstmarkt heeft juf Tiny 

verschillende keren het Kerstverhaal 

voorgelezen. 

Niet alleen de levende Kerstgroep was 

enthousiast; alle toehoorders hebben 

genoten.  
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Tijdens de kerstmarkt is ook bekend 

gemaakt wie de meeste wafels verkocht 

heeft. Dit is Féline Costongs. Féline 

heeft een cadeaubon van Intertoys 

ontvangen namens de oudervereniging.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk hebben we nog een 

winnaar: Stan Courtens uit groep 1/2 

heeft het juiste aantal M&M’s geraden. 

Het waren er 139. Top gedaan Stan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maandag 15 januari heeft de Linderaad 

weer vergaderd. De notulen kunt u op 

de website terugvinden. 
 

 
 

Woensdag 10 januari is het kriebelteam 

in actie geweest.  

We zijn super blij dat we het sein 

“luizenvrij” kunnen geven.  

Regelmatig de kinderen zelf 

controleren blijft echter belangrijk, 

zeker met de carnaval voor de boeg.  

 

De volgende controle is op woensdag 21 

februari na de carnavalsvakantie.  
 

 
 

We zijn blij dat er zoveel aanmeldingen 

zijn voor de thema-avond Executieve 

functies op 24 jan van 19.30 – 20.30u. 
 

Tijdens deze thema-avond worden 

technieken besproken die ervoor 

zorgen dat kinderen leuker, makkelijker 

en effectiever leren. Bij het leren 

spelen de regelfuncties (executieve 

functies) in ons brein een belangrijke 

rol.  
 

Na deze avond heeft u in ieder geval 

meer kennis van deze regelfuncties en 

hoe u die regelfuncties bij uw kind kan 

versterken en leertechnieken in kan 

zetten waardoor uw kind leert leren als 

een speer. Na deze avond heeft u leuke 

tips ontvangen om op een plezierige 

wijze met uw kind het huiswerk te 

maken. LEREN = LEUK!! 

 

Wij wensen u een inspirerende avond!  

LINDERAAD 

KRIEBELTEAM IN ACTIE 

THEMA-AVOND EXECUTIEVE FUNCTIES 
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Beste ouders, 

Op het rapport van uw kind wordt weergegeven hoe uw kind op school presteert. Voor, 

nagenoeg*, ieder kind wordt dezelfde rekensystematiek gebruikt om tot een gewogen 

gemiddelde te komen bij de vakgebieden. Dit gemiddelde geeft de trend aan in hoeverre uw 

kind de leerstof betreffende dit vak beheerst. De gemiddeldes worden weergegeven tussen 

de 5 en de 10.  

5 Onvoldoende tot twijfelachtig 

6 Voldoende 

7 Ruim voldoende 

8 Goed 

9 Zeer goed  

10 Uitstekend 

 

Tijdens het gesprek tonen we u standaard het ‘CITO leerlingrapport’. Samen met de 

leerkracht ziet u de ontwikkeling. Het geeft u een completer beeld dan de score van dat 

moment op het rapport. Doordat u de gegevens op een rij ziet, is beter te interpreteren of 

uw kind zich naar verwachting ontwikkelt. Wij werken vanaf dit jaar met de Romeinse 

cijferindeling om de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs inzichtelijk te maken. Het 

voortgezet onderwijs hanteert namelijk globaal een leidraad voor onderwijsniveaus gebaseerd 

op de Romeinse cijferindeling. 

 

A-E normering versus I-V normering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITO RESULTAAT OP HET RAPPORT 
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Voorbeeld A: 

Een kind heeft een IV-score. In vergelijking met de landelijke normering is dat zwak tot 

matig. Echter, wanneer het kind voor de vorige toets een lagere IV-score had, kan dit 

betekenen dat het kind enorm is gegroeid. Het kan dat de leerwinst van de afgelopen periode 

zelfs hoger is dan gemiddeld. Dan heeft uw kind het dus heel goed gedaan (in vergelijking met 

zijn of haar eigen ontwikkeling). 

Voorbeeld B: 

Een kind heeft een II-score. In vergelijking met de landelijke normering is dat voldoende tot 

ruim voldoende. Het kind kan echter de afgelopen periode nauwelijks leerwinst hebben 

geboekt (t.o.v. het vorige resultaat). Het lijkt dan in orde, terwijl er wellicht toch iets extra’s 

nodig is. 

Uitleg CITO: 

CITO staat voor Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. Behalve de bekende CITO 

eindtoets in groep 8 worden ook in alle andere groepen CITO-toetsen afgenomen. De toetsen 

zijn afgenomen om de vorderingen van uw kind op school te kunnen blijven volgen. De toetsen 

zijn voorzien van een landelijke normering. Ze passen over het algemeen goed bij de methoden 

die wij op school gebruiken. Een toets is een momentopname en kan afwijken van het beeld 

dat de leerkracht heeft van uw kind. Toetsgegevens over een langere periode geven een 

betrouwbaarder beeld. 

Verklaring afkortingen: 

AVI  -   Analyse van Individualiseringsvormen - Met AVI wordt de technische  

   leesvaardigheid op zinsniveau gemeten. 

DMT - Drie Minuten Toets – Met DMT wordt de technische leesvaardigheid op  

   woordniveau gemeten. 
 

De toetsgegevens, het rapport en de mondelinge toelichting van de groepsleerkracht geven 

samen een goed beeld van de ontwikkelingen van uw kind op school. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Christa Somers 

Directeur 

*wanneer een kind een diagnose heeft vanwege belemmerende factoren en/of aantoonbaar minder intellectuele capaciteiten 

heeft, passen wij onze normering aan. Wij maken bij deze kinderen geen vergelijking met de resultaten van andere gemiddelde 

leerling van dezelfde leeftijd. In voorkomend geval is dit bij de betreffende ouders bekend. 

 

 

De volgende Lindeflits verschijnt in 

februari 

VOLGENDE  LINDEFLITS 


