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Algemeen
Beste ouders/verzorgers,
Het was afgelopen week weer erg stil in school. De
week voor de kerstvakantie is altijd een ontzettende
gezellige week, waarbij het gezellig samen zijn voor
kerst altijd enorm belangrijk is. Het is even niet
anders! We zijn blij dat we d.m.v. een lunch kerst
toch enigszins hebben kunnen vieren met elkaar.
Laten we hopen dat we in het nieuwe jaar weer met
z’n allen naar school kunnen gaan. Namens het team
wens ik u een prettige kerstvakantie toe en alvast
een ontzettend goed 2022 toe!
Met vriendelijke groeten,
Het team

Afname Cito toetsen medio januari (onder voorbehoud)
Zoals u weet, volgen wij de ontwikkeling van uw kind onder andere door middel van toetsen
die door Cito zijn ontwikkeld. In de groepen 3 t/m 8 worden toetsen van de Cito afgenomen. We
kijken hoe de leerling scoort ten opzichte van de landelijke scores. De Cito toetsen zijn
methodeonafhankelijke toetsen, dat wil zeggen dat zij niet gebonden zijn aan een lesmethode
die in Nederland gebruikt wordt.
Er wordt getoetst wat een leerling gemiddeld genomen na een periode
van bijvoorbeeld 4 jaar onderwijs zou moeten beheersen. De toetsen
worden twee keer per jaar afgenomen, in januari-februari (M-toetsen)
en in juni (E-toetsen).
Daarnaast nemen we aan het eind van groep 8 de verplichte Centrale eindtoets af, dit zal ergens
in april zijn. De toetsen worden digitaal opgeslagen in het CITO-leerlingvolgsysteem, zodat wij elk
moment over een overzicht kunnen beschikken van de ontwikkeling van de kinderen tot nu toe.
Naast de Cito toetsen nemen wij op school ook methode gebonden toetsen af. Dit zijn toetsen die
gekoppeld zijn aan de lesmethoden die wij gebruiken. De Cito toetsen en de methode gebonden
toetsen geven ons, naast wat wij zien in de groep, een goed beeld van de ontwikkeling van uw
kind. Het geeft ons mogelijkheden om extra hulp te verlenen waar nodig en leerlingen meer uitdaging
te bieden als dit gewenst is.

Even voorstellen
Mijn naam is Anne van Westen, ik ben 16 jaar. Ik zit op het Graafschap college in Groenlo waar ik de
opleiding onderwijsassistente volg. Ik loop nu sinds 9 november stage op OBS de Driesprong in groep
4,5,6. Ik ben blij dat ik hier stage mag lopen, omdat het heel erg lijkt op de basisschool waar ik zelf op
heb gezeten.
Groetjes,
Anne van Westen

Papiercontainer DATA 2022
Plaatsen tot ophalen:
19 januari tot 23 januari ‘22
16 maart tot 20 maart ’22
11 mei tot 15 mei ’22
22 juni tot 26 juni ’22
31 augustus tot 4 september ’22
12 oktober tot 16 oktober ’22
7 december tot 11 december ‘22

Bedankt voor uw bijdrage!

Nieuws van onze MR
Wat doet de MR op De Driesprong?
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen afgevaardigden van
ouders/verzorgers en van leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak
een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De ouders/verzorgers
en leerkrachten die zitting hebben genomen in de MR, mogen in principe elk onderwerp betreffende
het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met
individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar ze kunnen zaken waar ze zich zorgen
over maken of waar ze ideeën over hebben op de agenda laten zetten.
Hieronder een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar de MR
instemmingsrecht over heeft:
• vaststelling van de onderwijstijd
• vaststelling van de schoolgids
• vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
• vaststellen van het schoolplan en zorgplan, hierin staan plannen van de school voor de
komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan
zorgleerlingen
Naast zaken waar de MR officieel instemmingsrecht over heeft, mag je als MR ook advies uitbrengen.
De MR kan veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of
bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:
• de verkeersveiligheid rond de school
• schoolveiligheid
• de formatie
• de begroting
• het schoolplein
Wie zijn de leden van de MR van De Driesprong?
Ouders: Edwin Hondorp, Martine van Kleef, Marianne Scheening
Leerkrachten: Carla van den Berg en Monique Horstman
Adviserend lid: Paul Knuivers
Hoe kan je als ouder iets ter sprake brengen binnen de MR vergadering?
Als u als ouder/verzorger graag iets besproken wilt hebben in de MR vergadering, dan kunt u dit
persoonlijk doorgeven bij één van de leden van de MR. Via mail kan ook: mr@obsde3sprong.nl.

Kalender januari/februari
12 januari
19 t/m 23 januari
2 februari
21 t/m 25 februari
26 t/m 6 maart

peuterochtend (onder voorbehoud)
oudpapier
peuterochtend (onder voorbehoud)
voortgangsgesprekken
voorjaarsvakantie

