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Beste ouders, 
 
 

De beste wensen! 
Na een welverdiende vakantie en hopelijk voor iedereen mooie kerstdagen en een goed oud en nieuw zijn 
we inmiddels weer bijna een week op school. Alle ouders en betrokkenen wensen we een heel mooi 
nieuwjaar toe. 
 

Toetsweken en ontwikkel-/verwijzingsgesprekken 
Vanaf maandag 16 januari nemen we bij de kinderen vanaf groep 3 de toetsen af van ons IEP 

leerlingvolgsysteem. We hebben gekozen voor het IEP leerlingvolgsysteem omdat een kind meer is dan 

rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot 

wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Door middel van de IEP toetsen rekenen we een kind 

niet af op wat het niet kan maar geven we inzicht in waar een kind nu staat en kunnen we aangeven hoe 

een kind zich verder kan ontwikkelen.  

Door betekenisvol te toetsen brengen we de ontwikkeling en de talenten van het complete kind in kaart. 

Een uitkomst waar de leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelstap en we 

het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.  

In totaal zullen er in de komende twee weken de volgende toetsen worden afgenomen: 

- IEP rekenen (groep 3 t/m 8) 

- IEP taalverzorging (groep 3 t/m 8) 

- IEP begrijpend lezen (groep 5 t/m 8) 

 

Voor de vaardigheden technisch lezen en begrijpend luisteren maken we gebruik van de CITO toetsen.  

- AVI en DMT (groep 3 t/m 8) 

- CITO begrijpend luisteren (groep 3 en 4) 

 

Naar aanleiding van de resultaten zult u uitgenodigd worden voor een kind-ontwikkelgesprek samen met 

uw kind. Door deze gesprekken samen met de kinderen te voeren willen we de betrokkenheid van de 

kinderen vergroten, zodat ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. Deze gesprekken geven informatie 

over de onderwijsbehoefte van het kind en leveren zo nieuwe informatie op voor de leerkracht. De 

gesprekken vinden plaats in de periode van 6 februari t/m 17 februari, u ontvangt hiervoor een uitnodiging 

via Parro. De leerlingen van groep 8 krijgen tijdens dit gesprek hun definitieve advies voor het voortgezet 

onderwijs en er wordt gekeken welke stappen zij nog in hun ontwikkeling kunnen maken om goed 

voorbereid te starten op het voortgezet onderwijs.  

 

In verband met de toetsen is er woensdag 18 en 25 januari geen HVO/GVO. 

 

Kanjertraining  en  ouder-Kanjerles op Kindcentrum De Diamant 
Op Kindcentrum De Diamant werken we volgens de Kanjertraining. Kanjertraining gaat over het bevorderen 

van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het 

stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De kernwoorden van de Kanjertraining zijn: 

vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond 

gedrag en duurzaamheid.  



In alle groepen wordt er een aantal keren per week gestart met de Kanjertraining. Dit bestaat uit lessen 

met stellingen, spelvormen, vertrouwensoefeningen en kernoefeningen. Door deze meerdere malen per 

week terug te laten komen creëren we een stevige basis in het Kindcentrum waardoor we op een 

respectvolle manier met elkaar omgaan. Omdat we dit natuurlijk als Kindcentrum niet alleen kunnen, 

vinden we ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind en 

bij de Kanjertraining organiseren we met regelmaat een ouder-Kanjerles. Het doel van de ouder-Kanjerles is 

om samen de wereld van vertrouwen binnen te stappen en samen met uw kind te ervaren wat de 

Kanjertraining kan brengen. Op 10 februari staat er een nieuwe ouder-Kanjerles gepland, we nodigen u van 

harte uit op school. Meer informatie volgt via de Parro.  

 

 
 

Nationale voorleesdagen 
Ook Kindcentrum De Diamant doet mee aan de Nationale Voorleesdagen. Elk jaar vieren we De Nationale 

Voorleesdagen. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters, want je kunt niet vroeg genoeg beginnen met 

voorlezen. Zo bevorderen we het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen en worden 

kleintjes, grote lezers.  

Voorlezen is een heerlijk moment voor kinderen én voor de voorlezers. Maar tussen al die boeken is het 

soms best lastig om een mooi boek voor uw kind te kiezen. Daarom worden elk jaar de leukste 

prentenboeken gekozen en is er altijd een prentenboek van het jaar.  

Op 25 januari starten De Nationale Voorleesdagen. We zoeken hier binnen het hele Kindcentrum elkaar op 

om samen te lezen, elkaar voor te lezen en vooral om samen te genieten van mooie boeken.  

 

 
 
 

Om te noteren 
Woensdag 5 april heeft het team een studiemiddag. Alle kinderen zijn dan om 12 uur vrij. 
En niet vergeten: op de kalender staat al dat de leerlingen woensdag 1 februari vrij zijn; het team heeft dan 
een zorgvergadering. 
 

 
 
 
 



 
 
Over twee weken, donderdag 26 januari, verschijnt de volgende nieuwsbrief. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Reatsch, directeur Kindcentrum De Diamant 
 


