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Thema bijeenkomst gezonde voeding  
24 januari 

Beste ouders, 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief 
heeft de school zich aangemeld om een Jump-in school 
te worden. Er zal (nog) meer aandacht besteed gaan 
worden aan gezonde voeding en een gezonde leefstijl. 
Op dinsdag 24 januari is er een themabijeenkomst 
gepland voor de ouders van groep 3 t/m 8 over gezonde 
voeding. De traktaties komen aan bod maar ook het 
ontbijt, pauzehapje en de gezonde broodtrommel. En 
natuurlijk worden er naast de koffie en thee gezonde 
hapjes uitgeprobeerd. Bent u nieuwsgierig ? Kom ook! 

Jullie zijn welkom in de ouderkamer op dinsdag 24 
januari van 8.45 - 11.00  

Groetjes, Femke (ouderconsulent) 

Uitzendingen Sesamstraat 
Een paar maanden geleden was Pino op school en een 
aantal Wereldwijs kleuters heeft meegewerkt aan de 
afleveringen van Sesamstraat. Hiernaast het schema van 
de uitzendingen waarin onze TV-sterren te zien zijn. 

 

 
 
 

NIEUWJAARSCONCERT  
dinsdag 31 januari 2017  
OSB Leerorkest Zuidoost en Klein Leerorkest spelen 
samen!  
Locatie: OSB theaterzaal, Gulden Kruis 5, Amsterdam  
Programma: inloop vanaf 15.00 uur, start speciaal 
voorprogramma 15.30 uur, concert 16.00 -17.00 uur. 
Aansluitend heffen we het glas op onze jonge musici.  

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, als u op het item gaat staan en 
klikt, krijgt u vaak meer informatie over de activiteit) 
 
Dinsdag  24 januari        themabijeenkomst gezonde    
                                           voeding  
Vrijdag 27 januari          Groepen 3 naar Artis 
Week 4                            Afsluiting thema IPC chocolade         
                                                                                                                                                              



We nodigen u uit voor een heel speciaal 
Nieuwjaarsconcert. Op de laatste dinsdag van januari 
vindt de langverwachte muzikale ontmoeting plaats 
tussen het OSB Leerorkest Zuidoost, het swingende 
symfonieorkest voor jongeren in het voortgezet 
onderwijs, en het Klein Leerorkest, de talentjes van de 
basisscholen Wereldwijs, Bijlmerdrie en Samenspel. 
Samen vertegenwoordigen zij een schat aan muzikaal 
talent uit Zuidoost!  
OSB Leerorkest Zuidoost repeteert elke maandagmiddag 
op Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) en is 
toegankelijk voor leerlingen van alle VO-scholen in 
Amsterdam Zuidoost. Klein Leerorkest heeft elke 
dinsdagmiddag les en repetities op basisschool 
Samenspel.  
U bent van harte welkom om dit muziekfeest mee te 
maken! 
 

 
 

Thema Dierenarts 

Zoals u misschien wel van uw kind heeft gehoord zijn wij 
in groep 1/2 begonnen met het thema Dierenarts 
(huisdieren). Wij hebben hiervoor nog wat spullen nodig, 
dus als u thuis nog iets heeft liggen is dit heel erg 
welkom! 
Het gaat om de volgende materialen: 
-          knuffeldieren (huisdieren, zoals: poes, hond, 
konijn, rat, muis, cavia,  
            vogels etc.) 
-          plastic huisdieren (idem) 
-          doktersspulletjes, zoals; spuitjes, stethoscoop, 
bloeddrukmeter,   
            mondkapjes etc. (dit mag echt zijn, maar ook 
speelgoed) 
-          dierenverzorgingsproducten zoals: voerbakjes, 
reismandjes, (vogel)kooien,  
           halsbandjes, riemen, dekentjes, mandjes etc. 
-          zachte stoffen (pluche) 
-          tijdschriften en posters van (huis)dieren 
-          skeletten, botten, tanden van dieren 
-          dierenspeeltjes 
-          (schoenen)dozen om hokken van te maken. 
 

Andere materialen die met dit thema te maken hebben 
zijn uiteraard ook zeer welkom. 
U kunt de spullen aan de juffen van de onderbouw 
geven. 
  
Daarnaast zijn wij van plan echte dieren in de klas te 
halen, zoals knaagdieren.  
Mocht uw kind allergisch zijn, wilt u dit dan doorgeven!?  
  

Alvast bedankt namens de 
juffen van de onderbouw 
 
 
 
 
 
 

 

Vakanties en vrije dagen 2016-2017 

 Van tot en met 

Voorjaarsvakantie en 
studieweek  

20-02-17  03-03-17  

Paasdagen  14-04-17  17-04-17  

Meivakantie en  
studieweek  

24-04-17  05-05-17  

Hemelvaart/studiedag  25-05-17  26-05-17  

Pinksterdag/studiedag  05-06-17  06-06-17  

Studiedag (calamiteiten 
dag)  

07-07-17 (onder voorbehoud)  

21 juli vrije middag 21-07-17 vanaf 12.00 uur vrij 

Zomervakantie  22-07-17  03-09-17  
 

Cito toetsen en methodegebonden 

toetsen 

Wij krijgen vaak de vraag hoe het kan dan de toetsen 

over de methoden goed worden gemaakt maar dat de 

cito toets wat tegenvalt. Hoe kan dat nou? Hieronder is 

informatie te lezen van de website van Cito die een 

ouderportaal heeft waarin alles wordt uitgelegd. 

Wat meten de LVS-toetsen van Cito? Het Cito 

Volgsysteem primair en speciaal onderwijs bestaat uit 

verschillende soorten toetsen: de Eindtoets, de 

Entreetoetsen en de LVS-toetsen. Cito ontwikkelt LVS-

toetsen voor schoolse vaardigheden: begrijpend en 

technisch lezen, rekenen-wiskunde, spelling en 

studievaardigheden. Deze LVS-toetsen geven een 

indicatie van de vaardigheidsontwikkeling van leerlingen 

en daarmee ook een beeld van het toekomstig 

schoolsucces van de leerlingen. De LVS-toetsen zijn 

beschikbaar voor groep 1 tot en met 8 van het 

basisonderwijs en worden meestal twee keer per jaar 

afgenomen: de M-toets in januari en de E-toets in juni. 



De uitkomsten geven een beeld van het niveau van 

leerlingen. Doordat de toetsen zijn genormeerd kan een 

school het niveau van een individuele leerling, en van de 

groep, vergelijken met het gemiddelde niveau van de 

normgroep, veelal leerlingen die in hetzelfde jaar zitten. 

De toetsen van één leergebied zijn aan elkaar gekoppeld 

waardoor de prestaties van een leerling, groep of zelfs 

een hele school over langere tijd gevolgd kan worden. De 

LVS-toetsen zijn in eerste instantie bedoeld als 

signaleringsinstrument: welke leergebieden en welke 

leerlingen vragen om extra aandacht? Sommige toetsen 

hebben ook diagnostische mogelijkheden om 

bijvoorbeeld vast te stellen of er specifieke onderdelen 

van een leergebied zijn waarop een leerling uitvalt.  

Wat meten methodegebonden toetsen?  

Methodegebonden toetsen zijn toetsen die een 

uitgeverij bij haar methode levert. Deze toetsen 

controleren na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) 

in welke mate de leerling de aangeboden kennis en 

vaardigheden uit de methode beheerst. 

Methodegebonden toetsen helpen de leerkracht om te 

bepalen of de leerling op schema ligt en welke extra 

uitdaging of ondersteuning nodig is. Methodegebonden 

toetsen ondersteunen de leerkracht het hele jaar door 

om het onderwijsaanbod te evalueren, en om dit aanbod 

op maat bij te sturen als dat nodig is. Daarnaast weet de 

leerling dankzij de toets waarin hij zich kan of moet 

verbeteren.  

Wat is het verschil tussen een LVS-toets en een 

methodegebonden toets?  

Er zijn drie belangrijke verschillen tussen een LVS-toets 

en een methodetoets:  

1. De LVS-toetsen meten een vaardigheid als geheel, een 

methodetoets meet (onderdelen van) vaardigheden die 

net aan bod zijn geweest. Methodegebonden toetsen 

zijn veelal beheersingstoetsen. Dat wil zeggen dat de 

meeste leerlingen de toets vrijwel foutloos moeten 

kunnen maken. LVS-toetsen zijn vaardigheidstoetsen. 

Een LVS-toets bevat opgaven van uiteenlopende 

moeilijkheidsgraad. Dat zijn niet alleen opgaven passend 

bij de groep waarin de leerlingen zitten maar ook 

opgaven die beduidend moeilijker of makkelijker zijn. Zo 

komen verschillen tussen leerlingen naar voren en wordt 

ook duidelijk welke leerlingen wat extra’s aankunnen.  

2. LVS-toetsen zijn landelijk genormeerd, een 

methodetoets heeft doorgaans geen landelijke 

vergelijkingsnorm. Bij een methodetoets formuleren de 

makers vaak zelf richtlijnen, bijvoorbeeld dat de 

beheersing voldoende is als acht van de tien vragen goed 

zijn gemaakt. De LVS-toetsen van Cito worden voor de 

uitgave bij een grote representatieve groep leerlingen 

afgenomen om zo de landelijke verdeling van de scores 

vast te stellen. Bij de LVS-toetsen is geen sprake van 

‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. De leerkracht kan de 

toetsuitslagen gebruiken om vast te stellen hoe een 

leerling scoort ten opzichte van leeftijdgenoten.  

3. De methodetoets helpt de leerkracht en de leerling 

om in te schatten welke aangeboden kennis en 

vaardigheid wel of niet beheerst wordt. De 

methodetoets toetst alle onderdelen van het 

onderwijsprogramma en diagnosticeert welke extra 

ondersteuning of uitdaging wenselijk is. 

Omdat deze weken de M-toetsen van het Cito weer 

worden afgenomen wilden we u deze informatie niet 

onthouden 

 

 

We wensen u allen een 
nieuwgierig, 
onderzoekend en 
leerzaam 2017 waarin 
we verder gaan om 
samen wijs te worden 
  
Deze nieuwsbrief is een week later gekomen dan 
gepland wegens de polsoperatie van ondergetekende, 
 
Paula Hoonhout, directeur Wereldwijs



 


