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TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Tevredenheidsonderzoeken 

• Toetsen 

 

 

Beste ouders,  

Het einde van het jaar is in zicht. We hebben (bijna) vakantie en daar zijn we wel aan toe. December is een 

leuke maand, maar we vinden het ook fijn om vanaf januari weer ‘normaal’ aan de slag te gaan. Het 

kerstfeest was wel heel sfeervol, met alle kinderen en vele ouders in de kerk, wat ons betreft voor herhaling 

vatbaar. De akoestiek en techniek waren een uitdaging , maar al met al was het fijn om met de hele school 

dit moment te beleven. Ik wens u via deze weg fijne kerstdagen en een heel goede jaarwisseling. 

Farhan wint de voorleeswedstrijd. 

Ines en Sanne waren ook finalist! 



  

 

Tevredenheidsonderzoek 
In januari starten we met het jaarlijkse  tevredenheidsonderzoek onder de 
leerlingen én ouders. De onderzoeken zijn verplicht (we moeten ze ook doorgeven 
aan de onderwijsinspectie), maar we vinden het vooral voor ons zelf interessant.  
Wat vinden de kinderen van ons onderwijs (lesgeven, veiligheid etc..) en hoe kijken 
ouders naar ons (communicatie, rapportage, veiligheid…)  
De kinderen van groep 6 t/m 8 zullen de vragenlijsten op school invullen.  
Voor de ouders: alle kinderen krijgen een code mee naar huis, waar u als ouder een 
korte vragenlijst mee kan invullen. Voor u een mogelijkheid om uw mening te 
geven, voor ons een mooie gelegenheid om te horen wat goed gaat en wat beter 
kan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toetsen 
In januari starten we met de groepen 4 t/m 8 met de midden-toetsen van Cito. 
Groep 8 doet dat altijd iets eerder, want zij krijgen al snel hun advies voor het 
Voortgezet onderwijs. Bij deze toetsen gaan we kijken naar de ontwikkeling op het 
gebied van lezen (technisch en begrijpend), spelling en rekenen. De resultaten van 
deze toetsen noteren we in de rapporten die in februari mee naar huis gaan.  
Deze rapporten bespreken we dan weer in de week van 13 maart. 

Leren Zichtbaar Maken 

We zijn volop bezig met de 

7e leerpower. Na de 

kerstvakantie gaan we in 

iedere groep met elkaar in 

overleg en dan komen we tot 

een aantal suggesties. Door 

alle leerlingen te laten 

‘stemmen’, gaan we tot een 

mooie nieuwe leerpower 

komen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

9-1 start na kerstvakantie 

11-1 leerlingenraad 

19-1 start tevredenheidsonderzoeken 

30-1  start adviesgesprekken groep 8 

 

1-2 start M-toetsen groep 4 t/m 7 

1-2 Titustaal februari wordt verstuurd 

2-2  Wetenschap- en techniekmiddag 

3-2 Open podium 

 

 


