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Nieuwsbrief
Cito leerlingvolgsysteem

tijdsverschil zit? Dit in verband met het
opnieuw inloggen.

Zoals wellicht bekend, vinden in januari de
toetsen voor het leerlingvolgsysteem plaats.

Het plannen van het gesprek kan tot

Het is goed om kinderen te volgen in hun

woensdag 9 februari. Op vrijdag 11 februari

ontwikkeling, opdat de kinderen het

ontvangt u via de mail het definitieve rooster.

onderwijs kunnen krijgen wat ze nodig
hebben. Hiertoe maken we twee keer per jaar
een analyse van de vorderingen van de
kinderen.

Voortgezet
onderwijs
In de bijlagen van

In een aantal klassen zijn we iets later

deze nieuwsbrief vindt

gestart met de toetsen. Daardoor verlengen

u meer informatie

we de toetsweken t/m 4 februari.

over het kennismaken
met het Linde College

Contactavond
Aangezien we door de quarantaine van veel

en Terra Wolvega.

Voor de kinderen van groep 8 zijn er na de

week te verplaatsen.

middentoetsen verwijsgesprekken. De

Deze zullen nu plaatsvinden op

gesprekken zijn online. De gesprekken zijn

maandagmiddag 14 februari en

op maandag 7 februari (middag en avond),

dinsdagmiddag en -avond 15 februari.

woensdag 9 februari (middag en avond) en
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Verwijsgesprekken gr 8

we besloten om de contactgesprekken een
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leerlingen de toetsen later afnemen, hebben

Mocht u het fijner vinden om het gesprek

videobelverbinding via Teams. Te zijner tijd

telefonisch te voeren, dan kunt u dat zelf

volgt er nog een handleiding over hoe dit

aangeven in het planningsschema. Dit doet u

werkt.

woensdag 16 februari (middag).
De gesprekken zijn bedoeld
om te praten over de

Bij de verwijsgesprekken van groep 8 zal met

vorderingen van uw kind.

name de overgang naar het voortgezet
onderwijs centraal staan. In deze groep

In verband met Corona

worden gesprekken van 20 minuten per

zullen de

gesprek ingepland. Het is de bedoeling dat de

rapportgesprekken dit jaar

kinderen van groep 8 ook bij het gesprek

online zijn via een videobelverbinding via

aanwezig zijn.

Teams.
Voor de verwijsgesprekken gebruiken wij een

door in het smalle vakje achter de naam van
uw kind een T in te typen.

Agenda

Zorgt u ervoor dat tussen gesprekken van

24 januari

Toetsweken t/m 4 februari

broertjes en zusjes steeds 10 minuten

3 februari

Margedag, leerlingen vrij

14 februari

Oud papier

14 februari

Contactmiddag

15 februari

Contactmiddag en avond

19 februari

Voorjaarsvakantie
t/m 27 februari
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