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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*.) 
 

Donderdag 30 januari Staking! Er wordt geen les 
gegeven 

Vrijdag 31 januari Staking! Er wordt geen les 
gegeven 
9.00 lawaai actie voor 
ouders op het Anton de 
Komplein 
11.00 Forum voor ouders 
olv juf Wendy 
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De nieuwe thema’s zijn in volle gang! 

Bestudeer de wandborden met interessante vragen van de 

kinderen! Erg leuk om te lezen! 

Nieuw thema in de onderbouw: 
Hulpdiensten 
 
Nog tot de voorjaarsvakantie (tot en met vrijdag 14 
februari) werkt de hele onderbouw aan het thema 
Hulpdiensten.  
 
Hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer 
staan ons ten dienst wanneer er dingen mis gaan. 
Ook hulpdiensten als de dierenambulance, 
Reddingsbrigade en Kustwacht zijn hulpdiensten die 
dit thema besproken worden. Vorige week zijn we 
van start gegaan en de komende weken zal in de 
klassen steeds meer zichtbaar zijn waar we het met 
de leerlingen over hebben. 

Heeft u een baan als hulpverlener en wilt u daar wel 
een keer wat over vertellen in een kleuterklas? Of 
heeft u spullen beschikbaar die we deze periode 
mogen lenen, zoals dokters-, brandweer- of 
politiekleding? Of ander materiaal? We horen het 
graag! Spreek vooral een onderbouwleerkracht aan 
of stuur een bericht via Parro.  
Houdt u ook de website www.obs-wereldwijs.nl in de 
gaten voor de laatste nieuwtjes? Hier vindt u onder 
andere de doelen van het thema, welke letters we 
aanbieden en natuurlijk zullen er ook foto’s van de 
activiteiten in de klassen op worden gedeeld.  
 

Ouderenquête tussenstand: 

Hoera! De teller staat op 172 respondenten. Er zijn 280 

ouders dus nog 100 te gaan…. In de Parro app vindt u de 

link naar het tevredenheidsonderzoek ouders. Bericht van 

10 januari en bericht 21 januari. 

 

Orkestrepetitie en KLO bij Max vandaag! 

 

De groepen 5-7 hadden verleden week hun eerste 

orkestrepetitie met dirigent. Dat was opletten en goed 

luisteren wanneer je muziek moet spelen. Het klonk weer 

prachtig en wat is dit toch bijzonder! 

 



Het KLO was met de strijkers gisteren te gast bij Max 

vandaag NPO 1 17.10. 

Hierbij de link naar de uitzending. Het optreden beslaat de 

laatste 10 minuten. 

Veel succes op de strijkers biënnale! 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/tijd-voor-

max/strijkkwartet-dudok-quartet-treedt-

op/POW_04560601/ 

 

Voorjaarsvakantie= twee weken 

Staking: actie voor ouders! 

 

 

 

Noodplan Gemeente Amsterdam 

lerarentekort 

Aanstaande maandag wordt het noodplan van de 

Gemeente Amsterdam gepresenteerd. 

Het tekort aan leerkrachten in Amsterdam is hoog en zal 

de komende jaren verder oplopen. Het is bovendien niet 

gelijk verdeeld over de stad. 

Scholen met veel leerlingen met een risico op een 

onderwijsachterstand hebben veel vaker te maken met 

tekorten. Op dit moment probeert iedere school die  met 

oplopende tekorten wordt geconfronteerd, dat zo goed 

mogelijk op te vangen. Dat leverde een brede waaier aan 

ad-hoc maatregelen op, waarvan het einde in zicht is. Op 

een flink aantal scholen is het breekpunt bereikt, en 

worden de gevolgen voor de leerlingen en zittende 

leerkrachten, alsook de schoolleiding, scherp voelbaar. De 

verwachting is dat het tekort blijf oplopen. 

Daarom is het Noodplan opgesteld. Eind december is er 

een kernteam opgericht bestaande uit Amsterdamse 

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/tijd-voor-max/strijkkwartet-dudok-quartet-treedt-op/POW_04560601/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/tijd-voor-max/strijkkwartet-dudok-quartet-treedt-op/POW_04560601/
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/tijd-voor-max/strijkkwartet-dudok-quartet-treedt-op/POW_04560601/


schoolbesturen en schoolleiders, de gemeente 

Amsterdam, OCW en de onderwijsinspectie. De PO-raad 

ondersteunde in de totstandkoming van het Noodplan. 

Ons team zal tijdens de stakingsdagen onder 

andere dit Noodplan gaan bespreken. 

Vanzelfsprekend zult u er in de media veel over 

gaan horen en zullen wij u ook op de hoogte 

houden. 

cito toets weken: ga er 
ontspannen mee om! 

Vanaf volgende week t/m 14 februari 2020 worden vanaf 
groep 3 bij alle kinderen de tussentijdse Cito toetsen 
afgenomen. Met uitzondering van groep 8 kinderen, die 
hebben ze al 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!  

We willen u adviseren om niet teveel druk uit te oefenen 
op het maken van de toetsen. Dat werkt eerder averechts. 
Wat u wel kunt doen is: 

-de kinderen zo uitgerust mogelijk te laten zijn.  

-Geen tandarts- of doktersafspraken onder schooltijd te 
plannen in deze twee weken.  

-Op tijd te komen! Zodat uw kind minder gestrest aan de 
dag begint. 

-Belangstelling te tonen en vertrouwen uit te stralen. 

We wensen natuurlijk wel alle kinderen succes bij het 
maken van de toetsen! 

 
 
 
  

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 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 

 

https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders
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 
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!  

 

 


