Betreft: Begeleidende brief bij het eerste rapport 8-2-`21

Beste ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8,
Maandag krijgt uw kind het eerste rapport. Het onderdeel rekenen ziet er dit jaar anders uit.
Dit jaar zijn we gestart met de nieuwe methode Pluspunt: de papieren versie voor groep 3 en
de digitale versie voor de hogere groepen.
Bij groep 3 ziet u de resultaten van het afgelopen half jaar voor ‘rekenlessen’, ‘rekentoetsen’.
Dit zijn gemiddelden van de gemaakte herhalingslessen en van de bloktoetsen.
De becijfering van groep 4 t/m 8 is nu anders dan voorheen. Bij rekenen staan de onderdelen
waarvan de kinderen digitaal diverse opdrachten maken na instructie en inoefening met de
leerkracht. De leerkracht haalt de resultaten voor het rapport uit ‘de Analyse' van Pluspunt.
De resultaten in ‘de Analyse’ zijn een becijfering van de gemaakte ‘Eigen Taken’ van uw
kind. Eigen taken bevat een wekelijks aanbod gepersonaliseerde taken. Hierbij moet u
rekening houden met het volgende:
- Niet elk kind krijgt dus dezelfde taken; dit wordt door de digitale methode klaargezet;
- Ook maakt niet elk kind evenveel taken, o.a. door tempoverschillen. Het kan dan voorkomen
dat het rapportcijfer een gemiddelde is van 1 taak, maar ook van meerdere taken;
- Tenslotte kan het ook zo zijn dat uw kind voor een bepaald onderdeel nog helemaal geen
taak heeft gemaakt en dus geen score heeft behaald. Dit onderdeel staat dan nog niet op het
rapport.
Dit alles maakt het rapportcijfer een momentopname, waarbij het gemiddelde resultaat steeds
kan wijzigen. We zijn nog zoekend naar de wijze van beoordelen bij deze methode, waarbij
we ook met meer regelmaat vorderingen kunnen delen in ParnasSys.
Eind januari en begin februari is normaliter het moment bij ons op school dat we de midden
CITO's afnemen in de groepen 3 t/m 7. Door de huidige lockdown schuift dit moment nu op
naar later in het schooljaar. Op het rapport zult u daarom geen CITO M resultaat zien; wij
nemen deze toetsen pas af na de voorjaarsvakantie.
Hier hebben we voor gekozen, omdat het ons niet verstandig lijkt om kinderen bij hun
terugkomst op school direct te gaan onderwerpen aan toetsen. Daarbij komt dat wij op de
sociaal - emotionele aspecten van de lockdown bij uw kind en het weer terugkeren naar
school op dit moment prioriteit vinden hebben.
Voor groep 8 betekent dit dat de adviesgesprekken zullen plaatsvinden zonder afname van de
CITO M8. Wij baseren ons advies op de CITO's uit de voorgaande jaren en de ontwikkeling
van uw kind op verschillende aspecten door de schooljaren heen.
Met vriendelijke groet,
Team Ichthus

