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Volg ons op : 

https://www.instagram.com/wereldwijs__amsterdam/ 

Belangrijke data: (kijk ook op de website bij de 

activiteitenkalender, https://www.obs-
wereldwijs.nl/activiteitenkalender/ 
 als u op het item gaat staan en klikt, krijgt u vaak meer 
informatie over de activiteit 
 

11 maart Nieuwsbrief 11 

19 febr – 6 maart Voorjaarsvakantie ( 2 
weken) 

8 maart Informatiemiddag 
oriënterende ouders 

10 maart MR vergadering 

Maand maart Tevredenheid enquête 
ouders en leerlingen: info 
volgt via Parro 

Van de schoolcommissie:  

Dit schooljaar zijn we gestart met een 

schoolcommissie van leerlingen. Zij hebben zich 

aangemeld voor het thema: een fijne, veilige en 

gezellig schoolomgeving.  

Op dit moment zijn zij een aantal acties aan het 

uitvoeren. 

Hieronder volgt een dringende oproep namens de 

leerlingen: 

Stop met je hond hier uitlaten. 

Je merkt het misschien niet maar kinderen stappen 
regelmatig in hondenpoep. Wij vragen daarom je 
hond hier niet uit te laten. We gaan ook bordjes 
plaatsen zodat mensen op straat het ook zien dat uw 
hond hier niet mag poepen. Ook plassen willen wij 
niet. En als uw hond toch poept ruim het dan op! 

Geschreven door Darren Oosterbeek van de 
schoolcommissie
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Van de ouderconsultent: Speluitleen  
Om kinderen ook thuis gericht bij een groeiplan te 
ondersteunen en u daarbij actief te betrekken, is in 
januari gestart met speluitleen.   
Uw kind maakt samen met mij een kort 
instructiefilmpje dat we via parro naar u versturen. 
Vervolgens mag het spel mee naar huis. Als het 3-4 
keer thuis gespeeld is, levert uw kind het weer in. 
Samen kijken we dan welke stap er is gemaakt en kan 
uw kind het opnemen in zijn/haar groeiplan in 
Mijnrapportfolio.   
Ook kan er nog verder geoefend worden en kan weer 
een ander spel, spelmateriaal of boek geleend 
worden.    
Kinderen worden aangemeld via de leerkracht, maar 
ze kunnen ook zelf en via hun ouders laten weten 
mee te willen doen aan de speluitleen.  
U kunt een berichtje sturen aan Wendy van den 
Heuvel w.vandenheuvel@obs-wereldwijs.nl   
Ook voor vragen over Parro en Mijnrapportfolio kunt 
u bij mij terecht.    
Wendy van den Heuvel, ouderconsulent Wereldwijs  

 

Cito toetsen en methodegebonden 

toetsen Wat is het verschil? 

Afgelopen twee weken zijn vanaf groep 3 bij alle 
kinderen de tussentijdse Cito toetsen afgenomen. 
Met uitzondering van groep 8 kinderen, die hebben 
ze al iets eerder gemaakt, ivm de kernprocedure. 

De cito toetsen zijn vooral bedoeld voor de 
leerkrachten om de ontwikkeling van de kinderen te 
volgen en te analyseren of het onderwijsaanbod 
eventueel moet worden aangepast. 

Daarnaast vertelt het u en ons hoe uw kind ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde scoort. 

Dat is goed om te weten maar we vinden het veel 
belangrijker dat uw kind zich ontwikkelt en groeit! 
Dat kunnen we met name heel goed zien bij de Cito-
toetsen. Deze vaardigheidsgroei is veel belangrijker 
dan het niveau. We zijn tenslotte allemaal 
verschillend. Dat we ons goed ontwikkelen is het 
belangrijkste!  

Wat is het verschil tussen methode gebonden 
toetsen en de toetsen van het Cito Volgsysteem 
primair en speciaal onderwijs? 

 
Toetsen bij een methode zijn bedoeld om na te gaan 
of een leerling de lesstof die net is behandeld, 
voldoende beheerst. Hierdoor zijn ze zo gemaakt dat 
de meeste leerlingen vrijwel alles goed kunnen. De 
leerkracht weet zo of hij door kan gaan met de 
opdrachten van de methode of dat herhaling van de 
stof wenselijk is.  
 
De methodegebonden toetsen kunt u het hele jaar 
volgen in mijnrapportfolio bij het tabje documenten 
van uw kind. 
 
De toetsen van Cito hebben een ander doel. Ze zijn 
bedoeld om het vaardigheidsniveau van leerlingen te 
kunnen vergelijken met het niveau van klasgenoten. 
Daarom bevatten de toetsen niet alleen opgaven van 
lesstof die zojuist is behandeld, maar ook oude en 
zelfs toekomstige lesstof. Door opgaven van oude 
lesstof op te nemen, kan nagegaan worden of 
leerlingen die oude stof nog wel kennen. En door ook 
moeilijkere opgaven in de toets op te nemen, kunnen 
de betere leerlingen laten zien wat ze nog méér 
kunnen. Bovendien kunnen met de toetsen van Cito 
de ontwikkeling van leerlingen gedurende de 
basisschool worden gevolgd.  
 
Hoe dat werkt? De toetsen van een leergebied – 
bijvoorbeeld Spelling of Rekenen-Wiskunde – zijn 
door een speciale meettechniek allemaal aan elkaar 
gekoppeld. De score van de toets in groep 3 kunt u 
daardoor bijvoorbeeld vergelijken met die van de 
toets in groep 4. Zo is direct duidelijk of een leerling 
voldoende vooruit is gegaan.  
 
Kortom, methode gebonden toetsen en toetsen van 
Cito verschillen in doelen en samenstelling.  

 

Voor ouders van Cito: 
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-
ouders 

Via het consultatiebureau, eigen observaties en die van 
een eventueel kinderdagverblijf of gastouder bleef je tot 
het vierde levensjaar van je kind goed op de hoogte van 
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zijn of haar ontwikkeling. Dan breekt een nieuwe fase 
aan: de basisschooltijd. Iedereen – de school, de 
leerkracht, jij als ouder én wij als Cito – heeft dezelfde 
wens voor jouw zoon of dochter: eerlijke kansen en 
onderwijs dat past bij het kind, zodat het zich optimaal 
kan (blijven) ontwikkelen.  
 
De juf of meester krijgt de hele dag door informatie 
over wat een leerling kan en wat hij nog moet leren. 
Door te observeren, beurten te geven, werk na te 
kijken. Onze toetsen helpen hem een eerlijk en nog 
beter beeld te krijgen. Ze laten zien waar je zoon of 
dochter staat, wat hij of zij kan. Ze laten de juf of 
meester zien waar je zoon of dochter goed in is, en 
waarin hij of zij zich nog verder kan ontwikkelen. 
Natuurlijk ziet een leerkracht nog veel meer van je kind 
dan alleen die toetsscores.  

Ga dus lekker ontspannen om met de toetsen!  

 

 

Terugblik OOrkaan en de Gruffolo 

De onderbouw had deze week echt een top week. Zij 

hadden op school twee theatervoorstellingen! 

En dat natuurlijk omdat het thema: theater is! 

Op dinsdag zagen en hoorden zij het geweldig 

theatrale concert Vier! van OOrkaan.  

 

De vier musici van het Oorkaan Ensemble 

combineren verschillende culturen en 

muziektradities, en spelen theatrale concerten 

zonder woorden. Ze vertellen niets meer dan het 

verhaal dat je uit de muziek kan horen. Dat is in 

Vier! een hele reis, vol traditionele Turkse klanken, 

nieuwe composities, Mozart en meer. En het begint 

en eindigt met een feestje. 

Op donderdag zagen zij de theatervoorstelling van 

Meneer Monster; De winter Gruffalo in de grote 

gymzaal waar een echte tribune was opgebouwd! 

 
NAAR HET BEKENDE BOEK VAN JULIA DONALDSON & 
AXEL SCHEFFLER 
 
Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en 
paarse stekels van zijn rug tot op zijn kop. Wie kent 
hem niet? De Gruffalo!   
 
Een kleine muis loopt door het diepe donkere 
besneeuwde bos en wordt beslopen door drie dieren 
die niets liever willen dan hem opeten. Gelukkig weet 
de muis zijn fantasie te gebruiken en bedenkt hij een 
list. Maar wat gebeurt er als de muis opeens wordt 
geconfronteerd met zijn eigen verzinsels?  
 
Overwint de kleine muis zijn angsten voor die grote 
griezel? 
  
'De Gruffalo' is een spannende fysieke 
slapstickvoorstelling voor iedereen van 3 jaar en 
ouder. 
 
En wat is er genoten en gelachen! 
 



Reminder: ouderenquête over portfolio 
en het portfoliogesprek 
 

Fijn dat er al een groep ouders heeft gereageerd! 

Bent u tevreden of kan het nog beter? Laat het ons 

weten en vul de enquête in. Het duurt maar een 

paar minuutjes! 

De rapportfoliogesprekken zijn inmiddels achter de 

rug en wij zijn weer benieuwd naar uw mening. 

Daarom willen wij u vragen om onderstaande 

enquête in te vullen die gaat over het portfolio en de 

portfoliogesprekken. Uw mening is belangrijk en 

helpt ons in het verbeteren van het portfolio. Alvast 

bedankt! Team Wereldwijs 

https://nl.surveymonkey.com/r/LRQJ53S  

Dear parent(s)/guardian(s), The portfoliomeetings 

have now been completed and we are once again 

curious about your opinion. That is why we would like 

to ask you to complete the survey below that is about 

the portfolio and the portfoliomeetings. Your opinion 

is important and helps us to improve the portfolio. 

Thank you in advance! Team Wereldwijs 

https://nl.surveymonkey.com/r/LRQJ53S 

 

De leerlingarena – wij krijgen feedback! 

Een paar keer per jaar houden we op school een 

leerlingarena. We vragen dan aan onze leerlingen om 

feedback over een bepaald onderwerp. 

Meestal is dat een doel waar we als team aan werken 

De vorige keer in november ging het over het werken 

in halve groepen en wilden we tips en tops horen van 

onze leerlingen. 

Afgelopen dinsdag hebben we met ze gepraat over 

het maken van hun eigen groeiplan en over het 

werken met chromebooks ( die er nu in elke groep 

zijn) 

Het valt op dat de leerlingen het heel fijn vinden om 

aan hun eigen groeiplan te werken en dat zij hier ook 

tijd voor krijgen. Ook het werken met de 

chromebooks vinden zij heel fijn. Vooral om 

onderzoek te doen bij de thema’s maar ook om op 

Oefenweb te oefenen, te werken aan het portfolio of 

de cito toetsten digitaal te maken. 

Na de voorjaarsvakantie gaan we in een aantal 

groepen een proeftuin starten met het werken met 

Snappet bij rekenen. Snappet sluit qua strategie en 

didactiek uitstekend aan op onze rekenmethode 

Wereld in Getallen. Methodematerialen als 

handleidingen, werkboekjes, digibord-, oefen- en 

toetssoftware heb je niet meer nodig. De leerlingen 

werken dan op hun chromebooks aan de lessen en 

een kladschrift ( voor het maken van berekeningen 

etc). 

Als de proef succesvol is gaan we overwegen om dit 

met alle groepen na de zomervakantie te gaan doen. 
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Project Oorlog in de buurt 

 

Groep 8 is gestart met het prachtig project Oorlog in 

mijn buurt. Elk jaar doen we hier aan mee. 

'Oorlog in mijn Buurt' is een ontmoetings-

onderwijsprogramma dat ouderen en kinderen en de 

buurt dichter bij elkaar brengt rondom persoonlijke 

buurtverhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Kinderen 

uit groepen 8 gaan naar het huis van een oudere die 

tijdens de oorlog in hun buurt woonde. Ze houden 

een interview onder begeleiding van een journalist en 

een fotograaf. 

Het interview is onderdeel van een verdiepend 

onderwijsprogramma, waarin leerlingen in 

masterclasses door historici meer leren over de 

Tweede Wereldoorlog en in 

talentontwikkelingslessen leren interviewen, 

presenteren en onderzoek doen. Op  school wordt na 

zes weken een eindpresentatie gehouden, waarin de 

kinderen hun eigen visie geven op oorlog en het 

gehoorde oorlogsverhaal terug vertellen aan de 

ouderen. 


