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RAPPORT
In de Heksenketels 6-7-8 informeerden we u over het rapport. In deze Heksenketel het laatste stuk
hierover.
De CITO-toetsen die we in de afgelopen toetsweken hebben gemaakt zijn niet verwerkt in het
percentage wat bij een vak staat op het rapport. U treft wel een scoreblad aan van deze CITOtoetsen. Daarop wordt aangegeven hoe uw kind heeft gescoord en waar het nu staat.
De (landelijke) verdeling hiervan is als volgt:

A
25% van alle
kinderen scoort
het hoogst.

B

C

volgende 25% van volgende 25% van
alle kinderen
alle kinderen

50% van alle basisschoolkinderen

D

E

de volgende 15%
van alle kinderen

de resterende
10% van alle
kinderen scoort
het laagst.

25% van alle basisschoolkinderen

Deze letters kende u al van het scoreblad wat nu ook in het rapport zit.
In het leerlingvolgsysteem kijken we nog verfijnder. Want wie een C heeft behaald scoort net onder
het gemiddelde. Maar zit die C-score bijna tegen de B aan? Of is het bijna D ? Dat maakt nogal wat
uit en dat zie je niet aan alleen een C.
Eén CITO-toets in een toetsweek is niet méér dan een momentopname. Het systeem geeft pas echt
informatie over een langere periode. Vanaf groep 3 ontstaat een leerlijn die doorloopt tot en met
groep 8. Aan deze lijn kan pas worden gezien hoe een kind zich ontwikkelt.
In het rapport treft u straks ook een aparte uitleg aan. We willen u dringend aanraden deze goed te
lezen zodat zaken duidelijk zijn.
Ook gaan we deels over naar een nieuwe rapportmap. Dit gaat als volgt:
De groepen 7 en 8 houden hun huidige map. Die is al behoorlijk gevuld en voor de vrij korte tijd die
deze kinderen nog te gaan hebben is het te omvangrijk om alles om te gaan zetten.
De groepen 1 tot en met 6 ontvangen een nieuwe map met showtassen. In deze showtassen worden
dan steeds nieuwe rapportbladen geschoven. De map begint met een algemeen blad en de uitleg.
Daarna volgen de rapportbladen van groep 1, 2, 3 en zo voort. Kinderen kunnen de oude map
“afsluiten” en bewaren en verder gaan met de nieuwe. Maar als u dat prettiger vindt kunt u thuis de
inhoud van de huidige multomap ook zelf overhevelen naar de nieuwe zodat er één rapportmap is.
Per leerjaar zitten de volgende bladen in de map:
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• “Handjesblad”: een afdruk van de jaarlijks groeiende hand van uw kind. Op de achterzijde een
zich steeds verder ontwikkelende tekening: “Zo zag ik er uit op…”.
• Rapportblad. (in de groepen 3 aangevuld met een overzicht van Veilig Leren Lezen.)
• Per rapport één A4 met werkjes. Dit verschilt per leerjaar, leerkrachten van één leerjaar spreken
de inhoud met elkaar af.
• Toetskaart van de CITO-toetsen. (Dit blad wordt jaarlijks geheel vervangen door een nieuw
waarop ook alle voorgaande jaren staan.)
Het rapport vanuit Parnassys gaat straks voor de éérste keer mee en dat is een hele operatie!
We hopen dat we vanaf dit eerstkomende rapport duidelijker naar u en de kinderen kunnen
rapporteren dan voorheen. Voor de leerkrachten hopen we dat er naast meer duidelijkheid en
éénduidigheid ook tijdwinst ontstaat doordat toetsresultaten automatisch worden berekend en
rapporten afgedrukt worden.
Wilt u alle uitleg over het rapport nog eens in één bestand nalezen? U vindt dit bestand op onze
website onder Downloads.

OUDERCOMMISSIE
Vorige week donderdag (17 januari) heeft u indien dat nodig was een herinnering voor de bijdrage
voor de Oudercommissie ontvangen. U weet wel, het team van ouders dat een heel jaar klaar staat
voor uw kind om van elke activiteit weer een groot feest te maken!
Uit het inningspercentage blijkt dat u vertrouwen in ons heeft. We waarderen de betalende ouders
die er voor hebben gezorgd dat we 78% van de verwachte betalingen al hebben ontvangen.
Dit percentage is in voorgaande jaren rond januari nog niet zo hoog geweest. Ik voer de administratie
van de OC al 7 jaar uit, dus wat mij betreft: SUPEROUDERS.
Mocht u nog niet hebben betaald, dan vragen we u € 12,50 per kind over te maken naar Sticht
Nutscholen Breda inz oudercie Burgst op nummer 890412. De hoogste score ooit was 88,9%.
Het zou voor ons een kroon op het werk zijn, als we dat kunnen overtreffen!
Groeten, Caroline Kremer, penningmeester OC.
Opmerkingen inzake de ouderbijdrage voor beide locaties: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

PARKEREN GROENE HIL
Het is soms niet gemakkelijk om de auto ergens te
parkeren en niet iedereen kan bijgaande mogelijkheid zo
toepassen. Maar op de Groene Hil ontvangen we de
laatste weken weer erg veel klachten van ouders en
omwonenden over het parkeergedrag van een aantal
ouders. Auto’s staan op de stoep of in de bocht op de
stoep zodat (kleine) kinderen er via de straat omheen
moeten lopen wat gevaarlijk is.
Omwonenden klagen dat auto’s van onze ouders
gewoon pal vóór hun oprit staan zodat ze niet weg
kunnen. Het feit dat iemand er maar “even” staat doet
daar niets aan af. Daarom weer een herhaling van eerdere verzoeken:
- Kom zo weinig mogelijk met de auto, er is weinig parkeerruimte.
- Is de auto noodzakelijk vanwege afstand of het weer? Dan graag alleen parkeren op officiële
parkeervakken. Verder op in de straat is daar vaak wel even een plekje te vinden. Niet op de stoep
en niet voor de opritten van onze buren.
Dank voor uw medewerking!!
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TROUWEN MET CARNAVAL !!!
Juf Silvie van groep 4 op de Groene Hil gaat op zaterdag 9 februari
2013 om 13.30 uur trouwen met Hugo op een wel heel bijzondere
manier! Want het is dan toevallig óók carnaval en zij trouwen op
zijn carnavalesk in de studio van Baronie TV tijdens de carnavalsmarathonuitzending.
Het huwelijk is live te volgen via kanaal 11 als je een Ziggoabonnement hebt. Mocht je geen Ziggo-abonnement hebben dan
kun je kijken op de volgende link op welk kanaal je dan af moet
stemmen.
http://www.baronie.tv/carnaval/
Het huwelijk wordt diezelfde dag nog eens herhaald om 19 uur.
Ook is het huwelijk te zien via “ uitzending gemist” op
www.baronie.tv/carnaval/
Natuurlijk zijn de kinderen van groep 4 aanwezig in de studio en het belooft allemaal heel bijzonder
en spectaculair te worden!
En…. over Carnaval gesproken! Natuurlijk vieren we dat ook op Burgst en wel op vrijdagochtend 8
februari. Omdat onze beide locaties niet hetzelfde programma hebben sturen we de ouders hierover
aparte info om verwarring te voorkomen.

CITO EINDTOETS
Op 5, 6 en 7 februari 2013 maken onze groepen 8 de CITO-Eindtoets.
Hoewel de Eindcitotoets zeker niet allesbepalend is voor de VO-school waar je naar toe kunt is het
allemaal toch wel erg spannend!
Het duurt nog heel even maar we wensen vanuit de Heksenketel alle kinderen alvast heel veel
succes!! Om op donderdagmiddag 7 februari even van alle spanningen bij te komen gaan we met
alle kinderen van onze groepen 8 schaatsen op de kunstijsbaan.

GEVAARLIJK IJS
Op de kunstijsbaan zal het wel meevallen maar teamleden van Burgst zien geregeld kinderen op het
ijs hier en daar in de wijk. Ook op plekken waar wakken zijn. We willen alle ouders hierop wijzen en
hoewel we de ijsdikte niet hebben gemeten gaan we ervan uit dat het ijs in de wijk niet veilig is!

- - - - ingezonden - - - -

OPEN DAG KOBER
De Kober groep organiseert op zaterdag 20 april 2013 weer een open
dag.
Al onze locaties en een aantal gastouders zullen die dag open zijn van
12.00-15.00 uur.
U bent uiteraard van harte welkom!
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