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Bijlage:  

• Schoolmaatschappelijk werk: nieuwe mede-
werker 

Voorwoord 
De maand januari zit er al bijna weer op. Helaas voor 

onze school met vele besmettingen en dus half lege 

groepen… Hopelijk gaan we de goede kant op rich-

ting voorjaar en fijn dat er versoepelingen zijn in de 

coronaregels. Nu nog wat vitamine Z(on) erbij en dan 

ziet het er straks allemaal vast weer vrolijker uit! 

Want daar hebben we met z'n allen wel behoefte 

aan: activiteiten, sporten, cultuur, uit eten en dan 

ook samen beleven en genieten!  

We hopen vanaf nu ook weer meer activiteiten te 

kunnen laten doorgaan die we de afgelopen periode 

nog moesten afzeggen. Fijn om dat ook weer te kun-

nen, al zullen we groepen nog wel zo weinig mogelijk 

(binnen) gaan samenvoegen. Maar inmiddels zijn we 

zo creatief geworden dat we aan alle activiteiten wel 

een ‘passende mouw kunnen aanmeten’...  

  

We hopen dat iedereen de komende periode in 

goede gezondheid doorkomt. Mocht u tegen zaken 

aanlopen waar wij bij kunnen ondersteunen, dan 

hoop ik dat u de weg naar school zult vinden. 

Wij staan voor de kinderen en u klaar om te helpen.  

  

Hartelijke groet,  

  

Rixt Minnema  

 

  

Agenda februari 2022 
  

Datum Activiteit 

31 jan. t/m 16 feb. CITO-toetsen 

Dinsdag 15 februari Schoolschaatsen groep 5 

t/m 8 

Februari/maart Adviesgesprekken groep 8 

Vrijdag 18 februari Nieuwsbrief 7 

Vrijdag 18 februari Studiedag team – kinderen 

vrij 

21 t/m 25 februari Voorjaarsvakantie 

Dinsdag 1 maart Carnaval 

 



 

 

Personele zaken 
LIO-stage Ilse Galema 

Mijn naam is Ilse Galema, 22 jaar en ben voor het ko-

mende halfjaar LIO-stagiair in groep 7/8. Ik zal in 

deze groep van maandag tot en met woensdag voor 

de klas staan. Ik ben geboren in Tjerkwerd maar 

woon nu samen in Bolsward. In mijn vrije tijd voetbal 

ik graag en spreek ik vaak af met vrienden. Van jongs 

af aan wilde ik al het onderwijs in en het bevalt mij 

erg goed. Ik ben erg enthousiast en sta met plezier 

voor de klas. Ik heb het erg naar mijn zin op de St. 

Martinusschool en hoop hier nog veel te leren!  

  

Kanjertraining  
Vol goede moed startten wij na de kerstvakantie: 

gelukkig geen thuisonderwijs, maar alle kinderen op 

school en daarmee aandacht voor groepsvorming en 

vertrouwen in elkaar. Helaas liep dit een beetje 

anders: noodgedwongen zaten veel kinderen snel 

weer thuis in quarantaine. Het ziet er nu naar uit dat 

de meeste kinderen weer naar school kunnen komen 

of er inmiddels alweer zijn. Groepsvormende 

spelletjes kunnen nu met een hele groep gedaan 

worden in plaats van met een deel daarvan. Toch is 

hier al wel aandacht aan besteed.  

 

Bij de kleuters is er een aantal nieuwe kinderen bij 

gekomen en herhalen we de namen van de kinderen 

vaak tijdens spelletjes, zodat die bekend raken bij 

iedereen.  

Groep 3-4 raakt zo langzamerhand weer compleet, 

zij zijn blij elkaar weer in het echt te zien.  

In groep 5-6 is de spelletjesmiddag (die eigenlijk voor 

de kerstvakantie stond gepland) inmiddels 

doorgegaan. Afspraak was dat iedereen mee kon 

spelen en dat er niemand alleen was: dit is zeer 

zeker geslaagd.  

In groep 7-8 spelen ze ‘Wie is de mol?’. Er wordt een 

mol aangewezen die behulpzaam is en 

complimentjes geeft. Maar wie is dan die mol en hoe 

komen we daar achter? Samenwerken, overleggen 

en elkaar goed observeren. 

 

Dalton 
Een van de kernwaarden van Dalton is reflecteren. 

We leren de kinderen om terug te kijken op hun han-

delen tijdens het maken van taken en naar het han-

delen van anderen. Hoe kan ik een ander nog tips en 

tops geven over een gemaakte opdracht? 

In groep 1-2 is het deze week besproken hoe je leert 

en welke tips je elkaar kan geven hiervoor, dit naar 

aanleiding van een verhaal.  

In groep 3 t/m 8 reflecteren we wekelijks op onze 

weektaken: wat is er deze week goed gegaan? Wat is 

er nog moeilijk? Wat voor nieuws heb ik ontdekt? En 

waar wil ik volgende week aan werken?  

In groep 3-4 doen ze dit in een kringgesprek. Groep 5 

t/m 8 schrijf dit op hun weektaak. Het nieuwe doel 

komt al op de nieuwe weektaak zodat zij hier vervol-

gens weer op kunnen reflecteren. 

 

CITO-toetsen  
De komende 3 weken nemen we de CITO-toetsen af 

in de groepen 3 t/m 8. We zijn nieuwsgierig naar de 

groei die de kinderen hebben doorgemaakt de afge-

lopen periode.   

Nadat alle gegevens binnen zijn, maken wij een ana-

lyse van wat wij zien, zodat wij zicht krijgen op hoe 

we verder kunnen werken.  

Voor groep 8 staan vervolgens de adviesgesprekken 

op de planning.   

 
 
 



 
 

 

Nieuwe Eindtoets en Aan-
sluitingstoets groep 7 
Dit jaar gaat er wat veranderen op het gebied van de 

Eindtoets, die we altijd van Cito gebruikten. We gaan 

starten met de invoering van de AMN Eindtoets en 

de Aansluitingstoets voor groep 7, na overleg met 

betrokkenen. 

 

Wat is de AMN Eindtoets? 

De AMN Eindtoets is digitaal. Alle kinderen maken 

de toets op hun eigen IPad. 

De toets is adaptief: dat wil zeggen dat de toets on-

nodig moeilijke vragen voor een leerling vermijdt. De 

toets past zich aan aan de ingevulde antwoorden. Is 

er genoeg informatie dan wordt de toets automa-

tisch aangepast. 

De toets heeft een bladerfunctie; De leerling kan 

vooruit en terugbladeren. Hij/zij blijft niet hangen bij 

een vraag, wat stress bij leerlingen voorkomt en een 

onnodig lange duur van de toets. 

 

Tegelijkertijd voeren we in groep 7 de Aansluitings-

toets van AMN in. Deze is ook digitaal. 

 

Wat is de Aansluitingstoets? 

Aansluiting PO-VO is een instrument dat leerkrach-

ten ondersteunt bij het uitbrengen van een school-

advies, door de leerling te toetsen op het gebied van 

persoonlijkheid, interesses, aanleg en vaardigheid 

(capaciteiten) en rekenen en taal. Door ook de me-

ning van de leerkracht(en) en ouder(s)/verzorger(s) 

te vragen en weer te geven, ontstaat een compleet 

beeld van de leerling. U krijgt via de mail de vraag 

om vragen over uw zoon of dochter te beantwoor-

den. 

Op basis van de rapportage, waarin alle resultaten 

worden weergegeven en inzichtelijk worden ge-

maakt, kan de leerkracht haar schooladvies onder-

bouwen of staven. Daarnaast kan de leerkracht de 

rapportage gebruiken als basis voor gesprekken met 

de ouders/verzorgers.  

 

De gesprekken over de rapportages voeren we begin 

groep 8 met ouders en kinderen samen, zodat het 

ook voor het kind zelf duidelijk is waar hij/zij naartoe 

kan werken. De Plaatsingswijzer is natuurlijk daar-

naast ook nog steeds van belang. 

 

Vanuit verschillende invalshoeken wordt bekeken 

welk onderwijstype het beste bij een leerling past. 

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken 

blijkt dat capaciteiten en gedrag en houding belang-

rijke voorspellers zijn voor schoolsucces. Dit zien we 

dan ook terug in de Aansluitingstoets. Verder wor-

den vaardigheden op het gebied van taal en rekenen 

gemeten. De vragen voor deze onderdelen zijn ver-

gelijkbaar met de type vragen die in de eindtoets 

voorkomen. In combinatie geven die testen een 

brede inschatting van het niveau van de leerling.  

 

Op basis van de scores op de diverse onderdelen 

wordt een individuele rapportage gemaakt waarin 

staat hoe de leerling op de verschillende onderdelen 

heeft gescoord ten opzichte van leeftijdsgenoten. Dit 

resulteert in een toetsadvies voor het best passende 

schoolniveau. Eveneens toont de rapportage de be-

geleidingsstijl die het beste bij de leerling past voor 

het geadviseerde schoolniveau.  

  

De Aansluitingstoets nemen we in de combinatie-

groep 7/8 gelijktijdig af. 

Als afnamedatum hebben we gekozen: 20,21 en 22 

april 2022. 

 

 



 

 

Sneeuw! - groep 1/2 
Wij werken over de winter, maar het echte 

winterweer laat zich tot nu toe niet zien. En zonder 

sneeuw natuurlijk  geen sneeuwpop, maar toch 

hebben de kleuters hele mooie sneeuwpoppen 

gemaakt.  

Ze hebben deze gevouwen van 16 vierkantjes. En 

met scheerschuim op de tafel is het net of je met je 

handen in de sneeuw zit en je kunt zo prachtige 

figuren maken zonder dat je koude handen krijgt.  

Ook zijn we aan de slag geweest met het spel 

Dubbelwoord (samenstellingen maken). Een 

aantal kinderen zijn in de klas op zoek gegaan 

naar samenstellingen en hebben deze 

opgeschreven.  

 

         

                                       
 

 
 

 

Geluk! – groep 7/8 
In onze taalmethodes werken wij altijd binnen een 

thema. In groep 7/8 werken we op dit moment aan 

het thema ‘Geluk’. Wat is geluk, kan ik dat meten? 

Hoe wens je iemand geluk en welke woorden ge-

bruik je daarvoor? Wat maakt mij gelukkig? Op deze 

vragen hebben we antwoorden gezocht. Ondanks 

dat ‘geluk’ best een ingewikkeld onderwerp is kon-

den we hier mooie gesprekken over voeren en heb-

ben de kinderen als eindproduct bij dit thema een 

mooi gedicht geschreven. Het gedicht moest een 

rondeel worden. Hiervan hebben we vervolgens een 

mooie poster gemaakt. 

 



 
 

 

 
 

Schoolschaatsen 
Noren, houtjes, kunstschaatsen of ijshockeyschaat-

sen kunnen uit het vet! Aankomende week is het 

eindelijk zover, we gaan schaatsen. De kinderen van 

groep 5 t/m 8 hebben ontzettend veel zin om dins-

dag naar de Elfstedenhal in Leeuwarden de gaan. 

Hier krijgen we een aantal schaatslessen en zullen 

we de laatste keer de Elfstedentocht schaatsen.   

 

 

Carnaval 
Er komt weer een feestje aan. Na de voorjaarvakan-

tie vieren wij carnaval op school. Over hoe we dit 

precies gaan doen, volgt te zijner tijd bericht. 

 

Schoolwas 
In de vorige Nieuwsbrief heb ik gevraagd of er een 

ouder (of familie) zou zijn die – tegen een vergoe-

ding – de schoolwas zou willen verzorgen. Ik heb hier 

geen reactie op mogen ontvangen. Ik gooi het hierbij 

in de herkansing! 

Het gaat om één keer per week, op vrijdagmiddag de 

vuile was meenemen en op maandagochtend weer 

terugbrengen. Mocht een ander ritme beter passen, 

dan kan dat natuurlijk ook. Ik hoor het graag! 

Voor vragen kunt u terecht bij Rixt Minnema. 

 

 

 


