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Aan de ouders/verzorgers van onze
leerlingen,

Het volgen van de ontwikkeling van de
kinderen (het leerlingvolgsysteem)

Hier voor u ligt de Nieuwsbrief van april 2018.

De leerkrachten verzamelen voortdurend
systematische informatie over de ontwikkeling van
hun leerlingen. Zij gaan regelmatig na in welke
mate de leerlingen profiteren van het geboden
onderwijs en hoe de ontwikkeling van leerlingen
verloopt ten opzichte van henzelf en
leeftijdsgenoten. Wanneer leerlingen niet genoeg
lijken te profiteren, gaat de school na waar de
ontwikkeling stagneert en wat mogelijke
verklaringen hiervoor zijn. De leerkrachten
gebruiken al deze informatie vervolgens om het
onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften
van zowel groepen leerlingen als individuele
leerlingen. Ze gebruiken daarbij een cyclische
aanpak.
Wij volgen de vorderingen van leerlingen op drie
manieren:
• Met methode-gebonden toetsen
• Met methodeonafhankelijke toetsen o.a. van
Cito: de resultaten van de leerlingen worden
ingevoerd in het leerlingvolgsysteem (LVS). Op
De Fontein wordt gebruik gemaakt van het LVS
van ParnasSys.
• Via observaties
Ook in de groepen 1 en 2 maken wij gebruik van
het leerlingvolgsysteem. We hanteren de toetsen
Taal voor Kleuters, Rekenen voor Kleuters en de
CPS toetsen Ontluikende Geletterdheid.
Observatielijst ‘Kijk’ wordt twee keer per jaar
afgenomen bij de leerlingen van groep 1 en 2.Om
de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te kunnen
volgen maken we gebruik van Kanvas. De
gegevens uit Kanvas geven ons houvast bij een
planmatige aanpak van het onderwijs in sociale
competenties. De toetsen die wij afnemen, o.a.
landelijk genormeerde Cito toetsen, leveren
gegevens op over deelgebieden: technisch lezen,
begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en
spelling. Alle gegevens worden in het
leerlingvolgsysteem van ParnasSys opgeslagen.
Door het gebruik van al deze genoemde toetsen en
door de observaties van leerkrachten kunnen we
zien of een kind zich voldoende ontwikkelt.

De maand april is over het algemeen een maand
waarin veel gebeurd:
•
•
•

We vieren Koningsdag en op elke locatie
wordt dat op een andere manier
uitgewerkt.
Groep 8 maakt de Eindtoets PO en in ons
geval is de Eindtoets van Cito.
De Meivakantie begint tegenwoordig in
april, dan hebben we twee weken om uit
te rusten en eventueel te genieten van de
zon. We beginnen weer op maandag 7
mei 2018.

Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Erna Nederlof-Baakman

Voor meer informatie zie de schoolgids van 2017-2018
en de website: www.defonteinbreda.nl
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Nieuwe leerlingen in april

Welkom!
Esrom
Meseret
Nahom
Nardos
Nair
Kotone
Rinne
Suzuka
Yuki
Ahmed
Ashar
Hayden

Vlinder
Leeuw
Muis
Kikker
Giraf
Beer
Leeuw
Panter
Koala
Muis
Koala
Vlinder

Verjaardagen in april
1 Khalil Birkdar
1 Abdiaziz Omar Mohamud
3 Saïd Zekhnini
4 Maria Alhariri
4 Mohammad Alhariri
5 Mutasem Al Ammar
8 Massa Alboushi Aldabbagh
9 Judite De Romeiro Azevedo
9 Max De Romeiro Azevedo
12 Sihaam Abdiqadir
15 Lina Al Turki
16 Davidson Ogu
17 Helma Sulaiman
19 Diya al Douba
21 Reika Machiels
21 Jinzhi Zheng
29 Ayman Boudzra

Krokodil
Groep 7/8
Groep 5/6
Krokodil
Giraf
Kikker
Olifant
Muis
Muis
Groep 3/4
Vlinder
Giraf
Giraf
Krokodil
Groep 3/4
Leeuw
Groep 5/6

Concept vakantierooster 2018-2010
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
Meivakantie
Hemelvaartsvak.
Pinkstervakantie
Zomervakantie

15 okt. t/m 19 okt. 2018
24 dec. t/m 4 jan. 2019
4 maart t/m 8 maart 2019
19 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 mei en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 aug. 2019
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