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TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Uitslagen toetsen januari/februari 

• Dag tegen pesten 

• Koningsspelen 

• Studiedag leerkrachten 

• Leren Zichtbaar Maken 

 

Beste ouders,  

Het is al weer april en dan begint voor mijn gevoel de sprint naar het einde van het schooljaar al een beetje. 

Niet dat ik nu al zo verlang naar de zomervakantie (stiekem wel een beetje      ), maar met alle festiviteiten 

en vrije dagen van de komende tijd, gaat het altijd snel richting juli.  

In deze maand begint het al met Pasen, een studiedag, de Koningsspelen en de start van de lange 

meivakantie. Gelukkig blijft er genoeg tijd over om hard te werken aan de verschillende doelen. Na de 

toetsen in februari weten we goed waar we de komende weken nog aandacht aan willen besteden. Meer 

over de uitslagen van de toetsen vindt u verderop in deze Titustaal.  

Nu de ouders weer op school mogen komen, hoop ik u te mogen ontmoeten tijdens één van de activiteiten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Maurice 

 



  

  

Uitslagen toetsen januari/februari 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 7 hebben in januari en februari de 

Cito M-toetsen  gemaakt (M van Midden schooljaar). We analyseren die 

toetsen altijd nauwkeurig om op kind-, groeps- of schoolniveau mogelijk 

aanpassingen te maken aan ons onderwijs. Uit de toetsen bleek dat we 

het op schoolniveau best goed doen. Ondanks alle schoolsluitingen bleek 

dat we onze schoolnormen (die iets hoger liggen dan de landelijke 

normen) voor de meeste vakken hebben behaald. Waar dat niet het 

geval was, hebben we per groep bekeken wat we eraan gaan doen om 

die groei wel te behalen. We maken bijvoorbeeld voor een groep 3 een 

plan voor het rekenen, omdat we daar op groepsniveau te weinig groei 

zagen.  

Verder hebben de leerkrachten per leerling bekeken wat er goed ging en 

waar aandacht vereist was. Dit verwerken ze in hun aanbod/aanpak de 

komende maanden. 

In juli doen we de E-toetsen (Eind schooljaar) en dan gaan we na of onze 

aanpak heeft geleid tot de gewenste resultaten. Dat nemen we dan weer 

mee naar de start van het nieuwe schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Leren Zichtbaar Maken 

Feedback blijft ons 

aandachtspunt de komende 

tijd. Feedback van leerkracht 

naar leerling (bijvoorbeeld 

over het werk), maar ook 

andersom! Een leerkracht 

kan heel veel hebben aan de 

feedback van leerlingen om 

het lesgeven te verbeteren. 

Feedback van leerling naar 

leerling is één van de 

krachtigste middelen om te 

verbeteren. Er is bewezen 

(en dat klinkt ook logisch) 

dat leerlingen meer van 

elkaar aannemen dan van 

een leerkracht. 

Tot slot: feedback van 

leerkracht naar leerkracht. 

Leren van en met elkaar. Een 

manier om met elkaar beter 

te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

1-4 open podium 

6-4 4 tegen 4 voetbaltoernooi groep 7 en 8 

8-4  speelgoedochtend groepen 1-2 

8-4  Titus-disco! 

12-4 MR-vergadering 

13-4 4 tegen 4 voetbaltoernooi groep 5 en 6 

13-4 leerlingenraad 

14-4 Paasviering 

15-4 Goede Vrijdag, iedereen vrij 

15-4  Schoolhockeytoernooi 

18-4 Tweede Paasdag, iedereen vrij 

19-4 Studiedag, alle leerlingen vrij 

20-4 start eindtoets groep 8 (woensdag en donderdag) 

20-4 4 tegen 4 voetbaltoernooi groep 3 en 4 

22-4 Koningspelen 

25-4 start meivakantie 

 

9-5 start school na meivakantie 

9-5  start entreetoets groepen 7 



 

 Dag tegen pesten 

De nieuwe minister van basisonderwijs ziet het anti-pestbeleid als één 

van de speerpunten. Volgens onderzoek voelt 1 op de 10 leerlingen zich 

niet veilig op school. Daar hoort overigens ook het Voortgezet Onderwijs 

bij. De minister heeft 19 april uitgeroepen tot anti-pestdag. In principe 

rennen we niet meteen achter allerlei initiatieven aan, maar dit 

onderwerp vinden we té belangrijk om er niets mee te doen. Op 19 april 

staat er een studiedag gepland, dus we besteden op woensdag 20 april 

aandacht aan pesten. In de hogere groepen gaan we het voornamelijk 

hebben over cyberpesten en in de lagere groepen over het oplossen van 

conflicten.  

Met behulp van de lessen uit de Kanjertraining gaan we met leerlingen 

hierover in gesprek. 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 22 april vieren we samen met vrijwel alle basisscholen van 

Nederland de Koningsspelen. Onder aanvoering van onze gymmeester 

Wouter gaan alle leerlingen die dag lekker sporten. De hogere groepen 

doen dat bij voetbalvereniging DVV Delft (achter het zwembad) en de 

lagere groepen bij school. U krijgt hier nog meer informatie over, maar u 

bent alvast uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. 

 

 
 

 

Studiedag leerkrachten 

Op 19 april hebben de kinderen vrij, maar gaan de leerkrachten aan de 

studie! We gaan ons verder bekwamen op een aantal onderwerpen. We 

gaan verder met Feedback (Leren Zichtbaar Maken). We gaan een online 

cursus doen via E-wise en verder gaan we met elkaar bekijken wat er 

nodig is om een ‘goed’-beoordeling te krijgen van de inspectie. Als je als 

school alles op orde hebt, krijg je een ‘voldoende’. Die krijgen we 

gelukkig al jaren, maar we willen bekijken of we ook in aanmerking 

komen voor een ‘goed’. We moeten dan aantonen dat een aantal 

kwaliteitspunten beter dan gemiddeld zijn. In november bezoekt de 

inspectie ons bestuur en dan willen we samen met twee andere scholen 

de inspectie vragen om ons te beoordelen. Spannend, maar ook wel een 

uitdaging en misschien wel een beloning voor het harde werken door alle 

collega’s, kinderen én ouders op onze school! 

 

 

 

Leerlingenraad 

Op woensdag 13 april 

overlegt de leerlingenraad 

weer met meester Maurice 

over een aantal 

onderwerpen. We bespreken 

de resultaten van de 

tevredenheidsonderzoeken 

bij de kinderen van groep 6 

t/m 8 én bij de ouders. 

Verder gaan we als school in 

2023 een nieuwe schoolplan-

periode in. We maken dan 

een plan voor 4 jaar. Voordat 

we daarmee beginnen, 

starten we bij de bron met 

input ophalen; bij de 

leerlingen. Ik ben heel 

benieuwd waar zij mee 

komen als ze mogen 

meedenken over het 

onderwijs van de komende 

jaren.  

 

 


