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MYLEARNING
Ook in het komende jaar gaan we verder met ons elektronisch leerplatform MyLearning.
De kinderen uit de groepen 6,
7 en 8 hebben allemaal een
eigen account.
Daarop is het huiswerk te zien
en kunnen kinderen
bestanden zoals hun
spreekbeurt of werkstuk in
een eigen map opslaan.
Er zijn echter nog veel meer
mogelijkheden die we graag
willen gebruiken.
Omdat de groepen 5 feitelijk
nog geen huiswerk hebben is
besloten dat deze kinderen
nog een jaartje wachten.
Nu hebben de groepen 5 ook
een account maar daar wordt
weinig gebruik van gemaakt.
We kunnen de beschikbare tijd
om zaken te begeleiden zo ook
efficiënter benutten.

OUDERPORTAAL
Om de communicatie van school naar de ouders verder te verbeteren gaan we in het nieuwe
schooljaar werken met een Ouderportaal. Daar kunnen ouders met een eigen gebruikersnaam en
wachtwoord op inloggen en dan allerlei gegevens inzien. We zijn nog bezig om te kijken op welke
manier we dit vorm willen gaan geven. Zowel Parnassys (leerlingadministratie) als MyLearning hebben
een ouderportaal. We komen er dus nog bij u op terug!

LEERLINGVOLGSYSTEEM VERSUS EINDTOETS
Leerlingvolgsysteem (LVS) Cito en methodegebonden toetsen versus Centrale Eindtoets PO
Al enkele jaren besteden we onze teamstudiemomenten aan het Opbrengstgericht werken.
Het analyseren van onze toetsresultaten doen we volgens een 4D-model (Data, Duiden, Doelen en
Doen). Dit model is ontwikkeld door de CED groep uit Rotterdam (Centrum Educatieve Diensten).
We worden hierbij begeleid door een specialist.
De resultaten van de methodegebonden toetsen en de toetsen van ons leerlingvolgsysteem Cito 1)
laten een beeld zien dat past bij onze schoolpopulatie en ons ambitieniveau.
De plaatsingsadviezen richting het voortgezet onderwijs blijken goed aan te sluiten bij wat kinderen
presteren in het voortgezet onderwijs.
Na drie jaar zit 92% van onze leerlingen nog op dezelfde VO stroom of is hoger geplaatst.
De resultaten van de Centrale Eindtoets PO, die sinds vorig schooljaar is geïntroduceerd, laten echter
een tegenvallend beeld zien dat sterk afwijkt van de resultaten van ons leerlingvolgsysteem, onze
methodegebonden toetsen en onze advisering richting het VO.
Resultaten die niet passen bij wat je van onze leerlingpopulatie mag verwachten.
Om helder te krijgen wat hiervan de oorzaak is zijn we een onderzoek gestart, waarbij wij een externe
deskundige hebben ingeschakeld. De heer Joop Smits, oud-inspecteur en op dit moment onderzoeker
naar opbrengsten op scholen, denkt met ons mee, analyseert en adviseert.
Hij betrekt hierbij onze resultaten vanuit ons leerlingvolgsysteem Cito en heeft vragenlijsten uitgezet
onder leerkrachten en leerlingen. Los van wat er uit die analyse komt heeft hij ons geadviseerd om de
nieuwe vorm van de Cito Entreetoets eind groep 7 te gaan gebruiken. Met deze resultaten kunnen we
ons aanbod in groep 8 aan het begin van het schooljaar 2016 – 2017 scherper neerzetten.
Wij houden u op de hoogte van wat de resultaten zijn van dit onderzoek en hopen de discrepantie
tussen enerzijds de resultaten van ons leerlingvolgsysteem Cito en de methodegebonden toetsen en
anderzijds de resultaten van de Centrale Eindtoets PO te minimaliseren en zodoende in de toekomst
een hogere schoolscore op de Centrale Eindtoets PO te behalen.
1

) methodegebonden toetsen worden aan het eind van een aantal lessen rekenen, taal en spelling of een
hoofdstuk van aardrijkskunde, biologie en geschiedenis afgenomen. Ze zijn door de methodemakers
samengesteld en genormeerd. In een aantal gevallen kunnen kinderen in de bovenbouw thuis voor zo’n toets
leren. De behaalde cijfers tellen mee voor het rapport.
De toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn ontwikkeld door het CITO en betreffen de vakken rekenen, spelling,
taal en begrijpend lezen. Kinderen leren niet (thuis) voor zo’n toets. Deze toetsen worden in de toetsweken van
januari en juni afgenomen en meten het kennisniveau van de leerling. De resultaten tellen niet mee voor het
rapport maar vindt u op de aparte grafiekbladen die in het rapport zitten. Deze resultaten zijn landelijk met
elkaar te vergelijken. De centrale eindtoets wordt aan het einde van groep 8 afgenomen. Er zijn verschillende
eindtoetsen die afgenomen mogen worden, de CITO Eindtoets heeft hierin het grootste aandeel.
Iedere school is verplicht om een (goedgekeurde) Eindtoets af te nemen.

RUILMIDDAG
Op de laatste donderdag van het jaar, 21 juli, organiseren we op beide
locaties weer een ruilmiddag.
Het eerste uur is voor de middenbouw, groep 3, 4 en 5.
Het laatste uur voor de groepen 6 en 7.
We hopen natuurlijk dat dit allemaal gezellig buiten plaats kan vinden.
Lukt dat door slecht weer niet dan is het op de Groene Hil binnen en op
Kroeten in de gymzaal.

CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Beste ouders,
Al geruime tijd vervang ik mijn collega Moniek Boin.
Wekelijks ben ik, Janneke Janssen, aanwezig op beide locaties
van Burgst.
Op maandag tussen 12.30 - 14.00 uur op de Moeraszegge en op dinsdag tussen 12.30 - 14.00 uur op
de Groene Hil. Ik lunch van 12.30 - 13.00 uur in het team mee en zit daarna in de teamkamer waar
ouders binnen kunnen lopen op het spreekuur. Met zorg en aandacht kijken we naar uw vraag, in veel
gevallen kan ik u op weg helpen door te luisteren, eventueel met tips en adviezen of het geven van
informatie over van alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. In andere gevallen maken
we nog een keer een extra afspraak. Indien nodig kan ik coaching voor u en/of uw kind vanuit het CJG
inzetten of bekijken we welke andere hulp het beste bij uw (gezins)situatie aansluit.
Mocht u een opvoed/opgroei vraag hebben voor het CJG dan kunt u mij altijd bereiken op
onderstaand mailadres of telefoonnummer, we kunnen dan tijdens de eerder genoemde momenten
een afspraak op school plannen, of indien dit niet uitkomt op een ander moment.
Janneke Janssen
School-CJG Breda Noordwest
Janneke.janssen@cjgbreda.nl
06-12650048

BERICHT VAN KOBER
Beste ouder (s),
Goed nieuws! Het overblijftarief voor het schooljaar 2016-2017
wordt niet verhoogd. Daarnaast vervalt het flexibele
overblijftarief. Met ingang van het nieuwe schooljaar betaal je
€ 2,75 per overblijfbeurt.
Aanmelden overblijven 2016-2017
Het is wel belangrijk om je kind tijdig te registeren voor het nieuwe schooljaar.
Om je kind een plaats te geven voor het overblijven, kan je hem/ haar vanaf 1 augustus 2016
aanmelden in Flexweb. We sturen je hiervoor opnieuw een e-mail om je hieraan te helpen herinneren.
Opzeggen is niet nodig
Als je kind volgend schooljaar niet meer komt overblijven dan is opzeggen niet nodig.
Vragen?
Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen, neem dan gerust contact op met de
overblijfcoördinator van school. De contactgegevens vind je op www.kober.nl/overblijven (via
locatiezoeker de naam van de school invoeren).
Met vriendelijke groet,
Kober kinderlunch

= = = = = = = ingezonden = = = = = = =

X-kids zomereditie!
Meld je aan voor X-kids!
In de zomervakantie kunnen kinderen, ook van het speciaal onderwijs, van groep 3 tot en met 8 hun lol
op tijdens X-kids! Het vindt plaats op dinsdag 30 augustus en donderdag 1 september op verschillende
locaties in Breda. De activiteiten zijn gratis! Voor meer informatie en aanmelden ga naar www.bredaactief.nl/x-kids!

Wist je dat?
-

Onze sportcoaches op maandag 25 en dinsdag 26 juli aanwezig zijn bij het
Brakkenfestival! Kom jij ook?
In de zomervakantie het Sporten in de wijk even stopt, maar na de vakantie gewoon
weer verder gaat!

