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Agenda 
vr 28 februari rapport mee 
ma 2 t/m vr 13 maart rapportgesprekken 
wo 18 maart groepen 1 naar kinderboerderij Elsenhove 
vr 20 maart groepen 2 naar kinderboerderij Elsenhove 
di 31 maart try-out podiumavond groepen 2C-3A-4C-5C-6C-7C, 9.45 uur in atrium 
di 31 maart  podiumavond groepen 2C-3A-4C-5C-6C-7C, inloop vanaf 18.15 uur, Alkwin 
wo 1 april try-out podiumavond groepen 2B-3C-4B-5B-6B-7A, 9.45 uur in atrium 
wo 1 april podiumavond groepen 2B-3C-4B-5B-6B-7A, inloop vanaf 18.15 uur, Alkwin 
do 2 april try-out podiumavond groepen 2A-3B-4A-5A-6A-7B, 9.45 uur in atrium 
do 2 april podiumavond groepen 2A-3B-4A-5A-6A-7B, inloop vanaf 18.15 uur, Alkwin 
do 9 april Paasviering alle groepen, eiertikken groepen 1 t/m 3 
vr 10 t/m ma 13 april Paasweekend, alle leerlingen zijn vrij 
wo 15 t/m vr 17 april CITO Eindtoets groepen 8 
di 21 t/m vr 24 april schoolkamp groepen 8 
ma 27april t/m vr 8 mei meivakantie 
 
 
 
 

Studiedagen 
Voor de krokusvakantie heeft u in de Kwikflits kunnen lezen wat wij tijdens de stakingsdag van 
30 januari hebben gedaan. Zodoende bent u als ouder op de hoogte van wat wij op zo’n 
“lesvrije” dag doen. In onze jaarkalender hebben wij dit jaar meer studiedagen opgenomen 
dan voorgaande jaren. Een vraag na een studiedag die vaak opduikt is ‘Wat zien we daar 
straks in de les van terug?’ 
 

 
Een vraag die lastig eenduidig te beantwoorden is en van veel factoren afhangt. Na een 
studiedag is iedereen altijd enthousiast en vol plannen om de komende weken een aantal 
zaken anders aan te gaan pakken. Helaas ligt de valkuil op de loer om in de hectiek van 
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alledag, terug te vallen in oude patronen. Een studiedag zonder concreet georganiseerde 
opvolging blijkt uit onderzoek - afgezien van een teambuildend aspect - dan ook maar weinig 
rendement op te leveren. 
 
Dit jaar hebben wij het mes gezet in onze vergaderingen en studiedagen en zijn gestart met 
een scholing om als onderwijsprofessionals in leerteams te werken binnen een Professionele 
Leergemeenschap. Een leerteam bestaat uit leerkrachten van twee leerjaren. De leerteams 
komen wekelijks samen, wisselen expertise uit, analyseren resultaten en zetten zich 
gezamenlijk in voor verbetering van docentvaardigheden en de leerresultaten van uw kind. 
Het draait om samenwerken, beslissingen met elkaar nemen, analyseren, reflecteren, 
onderbouwen, weten wat het doel is en gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de 
resultaten van leerlingen nemen. Daarvoor volgen wij een scholingstraject van twee jaar. 
Dinsdag 25 februari hebben wij zelf in de schoolbanken gezeten en lag de focus op de 
kennistransfer en vervolgens op de gedragstransfer. Met andere woorden: “hoe passen we 
datgene wat is geleerd nu toe in de les van morgen en zorgen we voor eenduidigheid binnen 
de school?“ 
 
De verdere invulling van de andere studiedagen zag er als volgt uit: 
- Rapporten maken 
- Functioneringsgesprekken 
- Leerlingbespreking 
- Groepsbespreking 
- Eigen administratie 
- Overleg tussen directie en de intern begeleiders 
- Het gezamenlijk analyseren van de resultaten 
- Gezamenlijk lessen voorbereiden. 
 
Bent u na het lezen van het bovenstaande benieuwd wat de koers van onze school, maar ook 
die van onze Stichting Wijzer Aan de Amstel, is, neemt u dan een kijkje op onze website 
www.dekwikstaart.nl, bij kopje “downloads”. Daar vindt u ons koersplan en ons schoolplan. 
 

Kinderconferentie Uithoorn 
Donderdagmiddag 6 februari was het 
eindelijk zover. De kinderconferentie in 
de raadzaal van het gemeentehuis van 
Uithoorn, ter ere van het 200-jarig 
bestaan van onze gemeente. Al een 
tijdje zijn we op het gemeentehuis met 
een afvaardiging van de leerlingenraad 
bezig geweest om dit evenement voor te 
bereiden. Alexandre en Alyssa (groep 8) 
hebben namens De Kwikstaart deze rol 
op zich genomen.  

 
De onderwerpen die op deze conferentie besproken moesten worden zijn door middel van 
overleg met alle leerlingen van de leerlingenraad, en deze vervolgens weer met hun eigen 
klassen tot stand gekomen. Op deze middag waren alle 
leerlingenraden/denktanks van alle basisscholen van Uithoorn 
uitgenodigd.  
 
Er is gesproken over verschillende thema’s, zoals 
verkeersveiligheid, fairplay tijdens activiteiten en evenementen, 
hondenpoep en het milieu. Alle kinderen gingen in verschillende 
groepen in workshops uiteen om samen te brainstormen over 
deze onderwerpen en er zijn prachtige ideeën ontstaan waar de 
burgemeester en wethouders hopelijk wat mee kunnen doen.  
 
Het doel van deze conferentie was de kinderen van Uithoorn een 
stem te geven en dat is zeker gelukt! Het was een heel leerzame en 
fijne middag.  
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CITO toetsen van niveauwaardegrafiek naar vaardigheids-
scoregrafiek 
De Kwikstaart maakt naast van de methodegebonden toetsen ook gebruik van de niet-
methodegebonden toetsen van CITO. De CITO toetsen worden twee keer per jaar 
afgenomen, in het midden en aan het einde van het schooljaar. Achterin het rapport vindt u, 
vanaf groep 3, een schematische weergave van de CITO-uitslagen per vakgebied. Het 
resultaat van CITO is landelijk genormeerd en geeft aan hoe het resultaat van uw kind is ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde. 
 
Wij kiezen ervoor om de ontwikkeling van de vaardigheidsscore in een grafiek te laten zien. 
Dit geeft een overzichtelijk beeld van de voortgang van uw kind bij een bepaald vak. 
Vanaf dit schooljaar gebruiken wij de normering in Romeinse cijfers waarbij de 
vaardigheidsgrafiek qua weergave goed aansluit bij het behaalde resultaat. Voorheen 
maakten wij gebruik van de letters ABCDE. 
 

In de grafiek ziet u een zwarte lijn die vaardigheidsgroei van uw kind weergeeft.  
In het rapport van uw kind vindt u een uitgebreidere toelichting met betrekking tot CITO. Ook 
kunt u uw vragen stellen tijdens het 10-minutengesprek. 
 


