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TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• M-toetsen Cito 

• Groepsbesprekingen 

• Inschrijven rapportgesprekken 

• Open podium 

• Folder school 

• Koptelefoons 

• Nationale Voorleesdagen 

 

Beste ouders,  

Een Titustaal voor twee maanden deze keer; februari en maart. De maand februari staat altijd in het teken 

van toetsen in de groepen 3 t/m 7. In maart volgen dan de rapporten en de rapportbesprekingen. In deze 

Titustaal zal ik toelichting geven hoe dit proces verloopt.  

Natuurlijk toetsen we niet alleen maar, we gaan ook gewoon door met het ‘normale’ werk en er zijn in deze 

periode een aantal leuke momenten om als ouders de school te bezoeken; twee keer een open podium en 

een kijkochtend.  

Daarnaast nog carnaval en wetenschaps- en techniekdagen, kortom genoeg te doen op de Titus. 

Tussendoor hebben we ook nog een vakantie om wat uit te rusten, dus dat komt goed uit.  

Veel leesplezier bij deze Titustaal en hopelijk tot ziens op school. 

 

Met vriendelijke groet, 

Maurice 



  

  

M-toetsen Cito 
Begin februari starten de leerlingen van groep 3 t/m 7 altijd met de M-toetsen van 
Cito (M staat voor Midden). Voor de vakken technisch lezen (snel en goed kunnen 
lezen), begrijpend lezen, rekenen, spelling + leestekens (taalverzorging) krijgen de 
kinderen een toets. We starten voor het eerst met de nieuwe toetsen van CITO. 
Deze toetsen heten ‘Leerling in Beeld’. 
De rekentoets doen we in de groepen 5 t/m 7 digitaal met een laptop, de andere 
toetsen voorlopig nog op papier. De uitslagen van de toetsen noteren we in de 
rapporten en bespreken we met u en uw zoon/dochter tijdens de 
rapportbespreking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groepsbesprekingen 
Als we de uitslagen van alle toetsen hebben, plannen we op school een 
groepsbespreking: onze IB-er (Esther Plag) overlegt met de leerkrachten over iedere 
leerling en de groep als geheel. Uit dat overleg kunnen actiepunten komen: meer 
ondersteuning voor een leerling voor een bepaald vak, meer aandacht voor een vak 
voor de hele groep en ook bijvoorbeeld meer uitdaging voor een leerling. 
De leerkracht past deze aanpassingen dan toe in de groep. Op een later moment 
worden de resultaten van deze aanpassingen dan weer besproken en zo proberen 
we het optimale te bereiken voor iedere leerling. 

Leren Zichtbaar Maken 

Wij werken al jaren met de 

principes van Leren Zichtbaar 

Maken (Visible Learning) van 

John Hattie. Hiermee willen 

we kinderen meer betrekken 

bij hun eigen onderwijs.  

Hattie (professor in de 

educatie) onderzoekt al jaren 

wat veel effect heeft op de 

ontwikkeling en prestaties 

van leerlingen. Één van de 

sterkste effecten is Collective 

Teachers Efficacy: 

Teams van leerkrachten die 

geloven dat ze leerprocessen 

van leerlingen kunnen 

vooruitstuwen door goed 

onderwijs te geven, 

investeren veel positieve 

energie in hun onderwijs, 

leggen de lat hoog, houden 

vol en inspireren elkaar.  

Veel van deze 

eigenschappen passen wij al 

toe op school, maar we 

willen ze nog explicieter 

gaan leren en gebruiken. 

Met het team gaan we hier 

één of meerdere 

studiedagen over volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

1-2 start Midden-toetsen CITO 

2-2 wetenschaps- en techniekmiddag 

3-2 open podium 

17-2  carnaval 

23-2 speelgoedochtend groepen 1-2 

24-2 iedereen vrij, start voorjaarsvakantie 

 

6-3 studiedag, iedereen vrij  

6-3 start inschrijven voor rapportgesprekken 3 t/m 7 

7-3 start school na voorjaarsvakantie 

9-3 laatste mogelijkheid inschrijven  

10-3 rapporten groepen 3 t/m 7 mee 

13 t/m 17-3  rapportgesprekken 

21-3  wetenschaps- en techniekmiddag 

22-3 juffendag (meer info volgt) 

24-3 kijkochtend groepen 1-2 (8.30 – 9.00 uur) 

27-3 kijkochtend ouders groepen 3 t/m 8 (8.30 – 9.00 uur) 

27-3 open podium 

29-3 leerlingenraad 

31-3 speelgoedochtend groepen 1-2 

 

 

 

 

 

 



 

 Inschrijven rapportgesprekken 
Na de toetsen en de groepsbespreking gaan de leerkrachten de rapporten maken. 
Zij vermelden daarin de resultaten van de Cito-toetsen, maar ook de resultaten van 
de toetsen die bij de methodes horen; de toets die hoort bij de rekenles, bij de 
taalles, begrijpend lezen en in de hogere groepen ook aardrijkskunde, 
geschiedenis…. 
Een belangrijk onderdeel van het rapport gaat niet over de toetsen, maar meer over 
de bevindingen van de leerkracht; hoe gaat het met het (werk)gedrag van de 
leerling en met het samenwerken en samenspelen.  
Begin maart kan u zich inschrijven via Social Schools voor de rapportbespreking. We 
doen deze bespreking met de kinderen erbij, want het gaat uiteindelijk om hen, zij 
zullen iets met de feedback moeten doen, wij (ouders en school) willen ze daar 
natuurlijk graag bij helpen.  
 
Open podium 
Het laatste open podium was met kerst in de kerk in Den Hoorn. Ondanks de 
geluidsproblemen daar met de installatie en de akoestiek was het toch mooi om zo 
met de hele school bij elkaar te zij. Wij als leerkrachten genieten dan enorm van de 
kinderen én van hun trotse ouders.  
Op 3 februari en 27 maart hopen we weer velen van u te zien, dan weer in de 
gymzaal. 
 

 
 
 
 
Folder school/mond tot mond reclame 
We zijn bezig om een folder over onze school te maken om zo ouders van mogelijke 
nieuwe leerlingen te interesseren  voor onze school. We zullen daarin natuurlijk 
vertellen over de fijne sfeer op school, over Leren Zichtbaar Maken, onze goede 
resultaten met taal en rekenen en ook het feit dat we nu door de inspectie als 
‘goed’ worden gezien.  

We kunnen 1000 folders verspreiden (en dat gaan we misschien ook wel doen      ), 
maar het beste is nog steeds als we worden aangeprezen door u als ouder. Dus kent 
u ouders met kinderen tussen de 0 en de 3 jaar, stuur ze naar de Titus!  
 
Koptelefoons 
Vorige week hebben alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 een koptelefoon 
gekregen (oortjes). De kinderen werken steeds vaker met een programma op de 
laptop waarbij geluid belangrijk is. Dat gaat nu een stuk gemakkelijker. Ze moeten 
er wel heel zuinig op zijn. Als ze niet goed zorgen voor hun ‘oortjes’ kunnen we geen 
nieuwe geven. Bij de groepen 1-2, 3 en 4 zijn er een behoorlijk aantal koptelefoons 
in de groep, maar niet eentje voor iedere leerling. De jongere kinderen werken ook 
minder op de laptops.  
 

Nationale Voorleesdagen 
Van 31 januari t/m 4 februari 
zijn de Nationale 
Voorleesdagen. Het thema 
dit jaar is ‘Voorlezen beleef 
je samen’. Op deze dagen 
willen we als school extra 
aandacht vragen voor het 
voorlezen. Niet alleen op 
school, maar ook voor bij u 
thuis. Uit onderzoek is 
gebleken, dat het erg 
belangrijk is dat u als ouder 
voorleest aan uw kind. Niet 
alleen vergroot het de 
woordenschat, het 
taalgevoel en de 
verbeelding; ook de 
leesplezier begint op deze 
manier al op jonge leeftijd. 
Op de website van Dok Delft 
vindt u allerlei tips en 
activiteiten. Ook de 
leerkracht van uw kind kan 
helpen met het kiezen van 
een boek. Veel 
(voor)leesplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dok.info/

