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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Hierbij de 4e nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016
Met vriendelijke groet,
Team obs Tasveld.
Mededelingen
Wijziging vaardigheidsniveaus van het Cito Leerling Volgsysteem.
Binnen onze stichting Marenland is afgesproken dat dit schooljaar alle scholen gebruik maken
van een ander vaardigheidsniveau.
Bijvoorbeeld bij rapporten of eventuele handelingsplannen zal de niveau-indeling A t/m E
vervangen worden door I t/m V.
Waarom eigenlijk vaardigheidsniveaus:
De vaardigheidsniveaus geven aan hoe een leerling scoort ten opzichte van zijn
leeftijdsgenoten.
Om snel te kunnen zien hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdsgenoten, heeft Cito de
niveau indicaties A t/m E en I t/m V ontwikkeld.
Wat zijn de verschillen:
Bij de indeling A t/m E betekent A dat een leerling tot de 25% leerlingen behoort met de
hoogste score. Alleen een E wil zeggen dat de leerling tot de 10% laagst scorende leerlingen
behoort.
Hierdoor is er bij deze indeling geen gemiddelde groep. De scores A en B vormen namelijk
samen de 50% hoogst scorende leerlingen. C t/m E zijn de 50% leerlingen met een score onder
het gemiddelde. Hoewel C de middelste letter is, wil dit dus niet zeggen dat een leerling met een
C-score landelijk gemiddeld scoort.
Zie onderstaand tabel:

Het voordeel van de nieuwe indeling I t/m V is dat de niveaugroepen even groot zijn. Bij de
indeling I t/m V bestaat namelijk elke groep uit 20% leerlingen.
Dus voor het gemak en duidelijkheid betekent een vaardigheidsniveau III dat de leerling
behoort tot de landelijk gemiddelde scorende leerlingen.
Dit in tegenstelling tot de oude indeling waar het gemiddelde tussen niveau B en C ligt.
Kortom, de nieuwe indeling is niet strenger, alleen de groepen hebben een andere betekenis.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er vragen zijn dan horen wij het
graag.
Met vriendelijke groet,
Team obs Tasveld
Rapportbespreking
Maandag 23 en dinsdag 24 november a.s. zijn er weer rapportbesprekingen voor de
ouders/verzorgers van de kinderen van de groepen 1 t/m 7.
De lijst, waarop de tijden staan wanneer u verwacht wordt, kunt u maandag 16 november a.s.
tegemoet zien.
Onderling kan geruild worden als dat beter past maar wilt u dat dan wel even aan de
betreffende leerkracht doorgeven.
We rekenen op uw komst!
Wist u dat…………


We al drie keer een ateliermiddag hebben gehad samen met de obs Jan Ligthart.



Iedereen zeer tevreden is over het resultaat en de samenwerking!



De voorbereiding voor het Sinterklaasfeest ook weer volop gaande is.

Belangrijke data en andere zaken
19 nov.: oud papier en gymclinic voor alle leerlingen
23 nov.: VO-avond in de Molenberg voor de ouders van groep 8
23 en 24 nov: rapportgesprekken gr. 1 t/m 7
4 dec.: Sinterklaas bezoekt onze school ( 10.30 u– 12.00 u)

