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TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Leren Zichtbaar Maken 

• Studiedag 

• Enquête leerlingen en ouders 

• Toetsen groepen 3 t/m 7, rapportgesprekken 

• Adviezen groep 8 

• ICT-vaardige moeder/vader gezocht 

Beste ouders,  

We hebben na de schoolsluiting weer twee normale weken op school afgerond. Vooralsnog lijkt alles nog 

goed te gaan. We hebben binnen ons team geen Corona-besmettingen en ook bij de gezinnen van onze 

school lijkt het mee te vallen. Hopelijk blijft dat voorlopig zo, want dan kunnen we open blijven en de 

kinderen op school lesgeven. Het is duidelijk dat dat toch wel het beste voor iedereen is. 

We gaan er dus van uit dat we na de voorjaarsvakantie weer lekker zo doorgaan. We gaan dan ook 

beginnen met de toetsen voor een aantal groepen, meer hierover verderop in deze Titustaal. 

Volgende week een paar dagen rust voor de leerlingen en leerkrachten. Geen thuisonderwijs, geen Teams-

bijeenkomsten, geen filmpjes, even geen school. Tot in maart! 

 

Met vriendelijke groet, 

Maurice 



  

  

Studiedag 1 maart 
Maandag 1 maart, na de voorjaarsvakantie, zijn alle kinderen nog vrij. De 

leerkrachten niet      . Wij gaan aan de slag met verschillende onderwerpen. We 
krijgen o.a. informatie over het project ‘Cultuurhelden’ waar we volgend schooljaar 
mee gaan starten. Een leuk project om meer kunst en cultuur in ons onderwijs te 
verwerken. 
Verder gaan we onze rapporten en rapportcyclus tegen het licht houden en 
bespreken we de normen die we als school op de verschillende toetsen willen 
halen. Er staat nog meer op de rol, wordt een druk dagje. 
 
Enquête leerlingen en ouders 
In maart wordt er zowel onder de ouders als onder de leerlingen een 
tevredenheidsonderzoek gehouden. Wij zijn als school verplicht dit jaarlijks te doen, 
maar we doen het ook graag! Uit de opbrengsten van deze onderzoeken kunnen wij 
nuttige informatie halen om onze school te verbeteren. Na de vakantie krijgt u 
informatie hoe u de vragen uit het onderzoek kan beantwoorden. 
 
Toetsen groepen 3 t/m 7, rapportgesprekken, gesprekken groepen 1-2 

Ieder jaar nemen we rond januari/februari de midden-toetsen af (M-toetsen). Dit 

jaar doen we dat iets later in het schooljaar i.v.m. de lange tijd die school dicht is 

geweest. In maart nemen we toetsen af voor lezen (begrijpend en technisch), 

Leren Zichtbaar Maken 

De maand maart staat in het 

teken van Barry de Bever: 

kritisch zijn. Barry is ook heel 

kritisch bij het bouwen van 

zijn dammen. Dat moet hij 

wel, anders zijn z’n dammen 

niet stevig genoeg om het 

water tegen te houden. 

Als je iets leert of iets maakt, 

moet je ook kritisch zijn. Niet 

te snel denken dat iets goed 

is, maar het echt goed doen. 

Als je dit kan opbrengen, zal 

de kwaliteit van je werk 

toenemen. Dit is wat we de 

leerlingen deze maand extra 

aanbieden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

22 – 26 februari voorjaarsvakantie 

 

1-3  studiedag, alle leerlingen vrij  

2-3 start school 

4-3  start tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders 

5-3  speelgoedochtend groepen 1-2 

5-3  Titusdisco gaat niet door, wordt misschien  

verplaatst 

8-3  start midden toetsen groepen 3 t/m 7 

11-3  leerlingenraad kan niet doorgaan 

11-3  studiemiddag groepen 1-2 gaat niet door,  

kinderen gewoon naar school  

12-3 kledinginzameling 

18-3 gymzaal waarschijnlijk in gebruik voor  

verkiezingen 

19-3  kijkochtend groepen 1-2 gaat niet door 

19-3 einde M-toetsperiode groepen 3 t/m 7 

19-3 open dag gaat niet door 

24-3 juffendag 1-2 (nog niet zeker of het wel of niet 

doorgaat) 

24-3  start inschrijven voor rapportgesprekken 

31-3 sluiting inschrijving rapportgesprekken 

 

1-4  rapporten mee 

1-4  Paasviering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

rekenen en spelling. De resultaten van deze toetsen verwerken we in de rapporten en die bespreken we met u en 

de kinderen in de week van 5 april. 

Vanaf woensdag 24 maart kunt u zich via Social Schools inschrijven voor deze gesprekken, die we ook deze keer 

online zullen doen. In deze periode vinden ook de gesprekken bij de kleuters plaats. 

Adviezen groep 8 

De leerlingen van groep 8 hebben hun adviezen voor het Voortgezet Onderwijs ontvangen. Een spannend 

moment altijd, zeker nu ze zoveel weken onderwijs op school gemist hadden. We kunnen nu wel zeggen dat de 

schoolsluiting en het thuisonderwijs voor vrijwel alle kinderen geen negatief effect had op hun resultaten. Ze 

hebben ook wel erg hard gewerkt, zeker ook thuis! We waren al trots op ze en dat is er alleen maar meer op 

geworden. 

ICT-vaardige moeder/vader 

We hebben op school een behoorlijk aantal tablets die wat ouder zijn. Ons ICT-bedrijf kan deze niet meer in 

beheer houden en we kunnen ze nu niet meer gebruiken. Is er misschien een ouder met goede ICT-vaardigheden 

die wil kijken of we er nog iets mee kunnen. Als we ze leeg kunnen maken en kunnen inrichten met Windows 

komen we al een heel eind. Het lijkt me mooi om deze dan te kunnen schenken aan gezinnen die niet de 

middelen hebben om deze apparatuur aan te schaffen, terwijl leerlingen steeds meer thuis moeten werken op 

een computer, zeker als de school dicht is! 

Denkt u mij hierbij te kunnen helpen, laat het mij (Maurice) even weten. 

 

 

 


