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ALGEMEEN  

Cito-toetsen 

Deze week zijn we weer gestart met het afnemen van de Cito-toetsen. 

Met deze toetsen van het Leerlingvolgsysteem volgen we de hele basisschooltijd de 

leervorderingen. Hiermee kan een leerkracht onderwijsbehoefte signaleren en 

bijvoorbeeld zien welke leerlingen extra aandacht of uitleg nodig hebben. Zo kan hij 

onderwijs geven dat het beste bij een kind past. 

Meer informatie over het hoe en waarom van de Cito kunt u vinden op deze site. 

 

Vooraankondiging oudergesprekken  

Momenteel zijn we nog druk bezig met schrijven van de rapporten van de 

leerlingen. Wanneer deze gereed zijn zullen we u uitnodigen voor een 

oudergesprek. 

Deze uitnodiging krijgt u via Parro. 

Via de app kunt u zich dan inschrijven voor de gesprekken. 

 

Klankbordgroep gezonde school  
Tijdens de afgelopen bijeenkomst van de klankbordgroep hebben we gesproken over een 

gezonde school. Zijn er ouders die met ons willen brainstormen over een gezonde 

school? U kunt zich hiervoor aanmelden bij Dorine Pot 

 

  

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders
mailto:vicdirectie@veluwseonderwijsgroep.nl


 

 

Beeldcoach  

Jolanda Pakkert, onze intern begeleider, heeft haar diploma tot 

beeldcoach behaald. Van harte gefeliciteerd! 

Beeldcoaching is een krachtige en praktische manier van coachen om 

persoonlijke vaardigheden te versterken en te ontwikkelen.  

Dit kan gaan om interactie, klassenmanagement en didactiek.  

Het samen terugkijken en bespreken van de videobeelden zorgt voor 

reflectie op eigen gedrag en handelen. Dit werkt effectiever dan verbale 

feedback. Vanuit de kwaliteiten van de leerkracht wordt gewerkt aan 

het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. 

 

Team Sint Victor 

 

Aniek Dibbink 

Sinds begin januari ben ik werkzaam op school en ik wil me graag even 

voorstellen. Ik ben Aniek Dibbink. Ik ben 30 jaar oud, ben getrouwd en heb 

twee kinderen. Op woensdag, donderdag en vrijdag ben ik op school aan het 

werk in verschillende groepen. Mijn taak is om de werkdruk van de collega’s 

te verminderen. Dit houdt in dat ik op allerlei verschillende manieren 

zichtbaar ben ik school. De eerste twee weken waren erg leuk, ik voel me erg 

welkom hier op school en heb zin in de komende tijd! 

 

Melk tijdens het overblijven. 

Wist u dat er tijdens het overblijven aan de kinderen die dat willen er melk 

(halfvolle) aangeboden wordt? De kinderen moeten dan wel een lege beker van 

thuis mee nemen. 

Het overblijfteam 

 

Goede doelen dag 2019 

Het thema van de goede doelen dag 2019 is bekend. Wij gaan ons inzetten voor de 

Plastic Soup Foundation. Houd 8 maart 2019 vrij in uw agenda. Op die dag vindt er een 

tentoonstelling plaats van zelfgemaakte plastic kunstwerken in de groepen.  

Vanaf 11 februari mogen de kinderen plastic verzamelen om mee te knutselen.  

Wilt u alvast meedenken over een nieuw thema voor 2020? Dan kunt u contact opnemen 

met juf Merel (7a) of juf Iris (7b en 6).  

 

 

 

https://www.plasticsoupfoundation.org/

