
 

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

  

Voorwoord 

Door de nieuwe versoepelingen zien we gelukkig weer 

meer kinderen op school. We zijn blij dat het ons nog 

steeds lukt om onderwijs te kunnen blijven geven en 

geen groepen naar huis te hoeven sturen. 

De adviesgesprekken voor groep 8 zijn vorige week 

geweest. We zijn nu bezig met het afnemen van de 

laatste toetsen voor groep 3 t/m 7. Op maandag 14 

februari hebben we een studiedag. 

Met vriendelijke groet, 

Richard Kwak 

Vakantierooster 2022-2023 

Start schooljaar 22 augustus 2022 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Pasen 7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie (incl. Koningsdag) 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart (+ extra vrije dag) 18 mei en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

De data van de studiedagen in 2022-2023 worden later 

bekend gemaakt. 
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Welke toetsen nemen wij af en waarom? 

Wij willen u graag meer informatie geven over de toetsen die op de Zevensprong 
worden afgenomen. Deze resultaten zult u over een paar weken in het rapport 

zien. In de groepen 3 t/m 8 wordt er op een paar manieren getoetst. 

Methodetoetsen  

Na een periode aan bepaalde doelen te hebben gewerkt, willen wij checken of de 
leerlingen de doelen wel of niet behaald hebben. Dit doen wij met toetsen die bij 

de methode horen. Zo'n toets bestaat vaak uit meerdere onderdelen. Samen 
vormt dat één cijfer. De leerkracht weet na toetsing welke (onderdelen van) 
doelen een leerling nog lastig vindt en geeft dan extra uitleg en/of opdrachten. 

Ouders schrikken soms als er voor een bepaald onderdeel bijvoorbeeld een 
onvoldoende staat. Soms bestaat een onderdeel uit 3 vragen en als er dan één 

vraag fout wordt gemaakt, is het al een onvoldoende. Ook kan het zijn, dat een 
leerling bijvoorbeeld het klokkijken nog lastig vindt en die opgaven fout maakt 
terwijl de overige sommen wel goed gemaakt zijn. Dan komt er een onvoldoende 

uit als eindoordeel van de toets. Het kan dus soms vertekenen en zegt niet altijd 
wat over de ontwikkeling. Vaak komt zo'n onderdeel op een later moment nog 

een keer aan bod. Als u hier vragen of twijfels over hebt, mag u altijd even 
contact opnemen met de leerkracht.  

Citotoetsen  

Cito-toetsen meten de algemene vaardigheden van een leerling en met deze 

toetsen volgen wij een leerling door de jaren heen (leerlingvolgsysteem). De 
inhoud is afgestemd op de klas waar de leerling in zit. Bij leerlingen in groep 7 
worden dus andere vaardigheden getoetst dan bij leerlingen in groep 3. De 

Zevensprong neemt toetsen voor taal en rekenen/wiskunde af. Voor taal wordt 
er getoetst op technisch lezen (DMT en AVI), begrijpend lezen, spelling, 

grammatica en woordenschat. De resultaten van de cito-toetsen geven 
informatie over het niveau waarop de leerling presteert. De resultaten worden 
weergegeven als I t/m V. Cito gaat uit van een gemiddelde score (III). Als een 

leerling al meer stof beheerst, is het een II of I. Als een leerling meer moeite 
heeft met bepaalde onderdelen, haalt het een IV of V. 

Een enkele score op zich geeft vaak onvoldoende beeld. Het is namelijk 

belangrijk om te weten of de leerling groei doormaakt en zich blijft ontwikkelen. 
De ontwikkeling van leerlingen gaat meestal met sprongetjes. Als ouder wilt u 
weten of uw kind vooruit gaat. Daarom worden de resultaten in het 

leerlingvolgsysteem van Cito ook in grafiekvorm getoond. Zolang de lijn omhoog 
gaat, hoeft u zich geen zorgen te maken. Als de lijn daalt of ineens afvlakt is het 

goed om eens te kijken wat daar de reden voor kan zijn. Het kan zijn dat uw 
kind moeite heeft met de nieuwe lesstof. Het kan ook zijn dat uw kind heel moe 
was , of dat er iets gebeurde tijdens de afname. De school neemt de resultaten 

op de Cito-toetsen mee in het schooladvies voor de middelbare school. In groep  



 

 

 

6 krijgen de leerlingen een uitstroomrichting te horen wat betreft de middelbare 
school en in groep 7 krijgen de leerlingen een pré-advies. In groep 8 volgt het 

definitieve schooladvies. Uiteraard spelen inzet, motivatie en werkhouding hierin 
ook een belangrijke rol en zal het schooladvies nooit enkel op Cito-toetsen 

gebaseerd worden. 

Doubleren/blijven zitten  

Op de Zevensprong blijft een leerling in principe niet zitten. Soms kiezen we 
ervoor om een kind nog een extra kleuterjaar aan te bieden. Dan wordt de basis 

verstevigd, zodat de kans op succes in groep 3 

groter is. Dit wordt altijd ruim van tevoren met ouders besproken. Datzelfde 
geldt als we denken dat een extra jaar groep 3 of 4 nodig is om de basis te 

verstevigen of als er speciale omstandigheden zijn. Dat gebeurt af en toe en vóór 
dat dat besluit genomen wordt, zijn er gesprekken geweest tussen ouders, 
leerkracht(en) en Esther (I.B.er). Over het algemeen blijven er in groep 5 t/m 8 

geen leerlingen zitten. Als wij merken dat een leerling in die groepen het niveau 
niet meer haalt, zal er gekeken worden naar hoe wij het aanbod van de les- en 

leerstof meer passend en op het eigen niveau van een leerling kunnen maken. 

Accres 

Vanuit Sportservice Apeldoorn organiseert Accres op diverse locaties in de 

voorjaarsvakantie sport en spelactiviteiten. 

Ze hebben een fantastisch aanbod voor diverse doelgroepen. 

Hierbij een link naar de flyer. 

https://www.sportserviceapeldoorn.nl/aanbod/?doelgroep%5B0%5D=voorjaarsv

akantie 

Deze flyer krijgt uw kind ook mee naar huis. 

Activiteit van de maand 

Door de onrustige periode met veel afwezigheid van leerkrachten en kinderen is 

het ons niet gelukt om een leuke activiteit te organiseren. Zodra we meer weten 

over een nieuwe activiteit, wordt u hierover geïnformeerd. 

Wel hebben alle groepen een les Godly Play gehad. Daarover leest u meer in de 

volgende alinea. 
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Godly Play  

Afgelopen weken hebben alle groepen een les Godly Play gehad. Zo ook groep 3. 

Zij kregen het verhaal van de schepping te horen, uitgebeeld met plaatjes. Na dit 

verhaal mochten de leerlingen creatief aan de slag in het Atelier. De mooiste 

kunstwerken werden geknutseld, zoals de dag, de dieren en de zee. Een 

geslaagde les!  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Op 1 december en 17 januari hebben we weer MR-vergaderingen 

gehad. Beide vergaderingen vonden online plaats wegens de 
huidige Covid-maatregelen. Tijdens deze overleggen zijn 
verschillende onderwerpen besproken. 

Er is uitgebreid gesproken over de gevolgen van de covid-maatregelen. De 

school hanteert hierin duidelijke regels en het lijkt gelukkig (relatie) goed te 
gaan op onze school. Er is afgesproken dat in het geval hele klassen thuis 

moeten zitten, het belangrijk is dat er dagelijks afstemming is tussen kinderen 
en leerkracht. Het dringend verzoek blijft om goed de regels na te blijven leven. 

In het verlengde hiervan is er gesproken over communicatie en 

ouderbetrokkenheid. We hebben o.a. geconstateerd dat Parro een goed middel is 
om te communiceren tussen leerkrachten en ouders. De MR heeft aangegeven 
dat het belangrijk is dat er nog meer kan worden gecommuniceerd over de 

ontwikkeling / voortgang van het kind. Er kan nog een stap worden gezet m.b.t. 
de betrokkenheid van ouders bij o.a. het meedoen aan activiteiten. Verder wordt 

aandacht gevraagd om uitgebreider te communiceren over alle 
ondersteuningsmogelijkheden die er zijn voor leerlingen en ouders. Dit blijft 
onderwerp van gesprek de komende tijd. 

Het schoolondersteuningsplan (ondersteuningsprofiel) is besproken. “Het 

ondersteuningsprofiel geeft een beeld van de kwaliteit van onze school en de 
ondersteuning die onze school kan bieden aan met name leerlingen met een 

extra onderwijs- en/of ondersteunings- behoefte”. Na een uitgebreide bespreking 
heeft de MR ingestemd met het profiel. 

In de vergadering van 17 januari hebben we het gehad over de ouderenquête 

met de vragen over Parnassys en Parro. De resultaten hiervan zijn vanuit de 
directie gedeeld. Uit deze resultaten blijkt dat ouders tevreden zijn over 
Parnassys en Parro. 

We hebben kennis gemaakt met onze contactpersoon van uit de GMR 

(Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad van het gehele schoolbestuur). De 
GMR adviseert het schoolbestuur en is een vertegenwoordiging van alle MR’en 

van de scholen die onder het schoolbestuur van de Veluwse Onderwijsgroep 
horen. Hier hebben we vragen/ opmerkingen neergelegd, omdat we ontevreden 
zijn over de wijze van communicatie vanuit de GMR naar ons toe. De 

contactpersoon zal deze punten meenemen naar de GMR-vergadering. 

 

 

 



 

 

 

Het sociale veiligheidsplan is gepresenteerd en hebben we besproken. Dit sociaal 
veiligheidsplan is een wettelijke vereiste, waarmee wordt vastgelegd op welke 

wijze de school de sociale, psychische en fysieke veiligheid op school kan borgen 
voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Op enkele kritische aanpassingen na, 

heeft de MR hiermee ingestemd. 

Er is gepraat over de cursus voor MR-leden waar 2 leden van onze MR aan 
deelnemen. Er volgt nog een tweede bijeenkomst voor deze cursus. 

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 29 maart 2022. Punten die 

besproken gaan worden zijn o.a. verkeersveiligheid, citoscores, ouderenquête en 
punten GMR. Wees welkom om deze vergadering bij te wonen. Mocht u punten 
hebben die wij als MR kunnen bespreken, kunt u ook altijd een mail sturen naar 

mr@zevensprong.nu. 

Met vriendelijke groet, 

De MR 
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Partou 

KDV 

Afgelopen weken hebben we op het kinderdagverblijf een 

flink aantal  nieuwe kindjes mogen verwelkomen!  

Bij het kinderdagverblijf zijn we in januari gestart met het 

thema “Bouwen”. 
Alle kinderen veranderen in bouwvakkers, ieder op zijn of 

haar eigen manier. We bouwen er met dit thema vrolijk op 
los. Zo metselen we een muurtje, dansen we op de 
bouwplaats en spijkeren we een paar spijkers in een plank, 

niets is ons te gek. Kunnen wij het bouwen, nou en of! Ook voor de baby´s zijn 
er echte baby-bouwactiviteiten. Verder hebben we samen ook werkvoertuigen 

nagedaan, zoals graven met een graafmachine, rollen als een wals en duwen als 
een bulldozer. 
Om de fijne motoriek te stimuleren, proberen we onder andere een stapel te 

maken van blokjes. Daarbij is opperste concentratie geboden!  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

BSO 
Voor en tijdens de kerstvakantie hebben we in verband met de 
aangescherpte maatregelen weer een aantal weken 

noodopvang geboden bij de BSO. Wat waren we blij toen we te 
horen kregen dat we de kinderen na de kerstvakantie weer op 

school en bij de BSO mochten verwelkomen. 
 
De komende weken staan bij de BSO in het teken van de 

Techniek & Media weken. We gaan deze weken kennis maken 
met gedrukte media, waarbij onder andere de volgende 

activiteiten op het programma staan: een moppentrommel 
maken, stripfigurenspel spelen en een krantenspeurtocht spel. 
Hopelijk hebben de kinderen er net zoveel zin in als wij! 

 

                Met vriendelijke groet, 

                Team KDV/BSO De Zevensprong 


