Kleuter-rapporten

Informatiekaart
Hoe wij op Wolters verslag do en van de voortgang van uw kind

Toelichting op de rapporten
Ouders worden graag goed geïnformeerd over de voortgang van hun kind. Is mijn kind
gelukkig? Hoe beweegt mijn kind zich op school en hoe maakt het de werkjes? Het zijn
allemaal vragen waar ouders mee rondlopen. Naast de informele gesprekken die wij
met u hebben, zijn er drie officiële rapportagemomenten op Wolters. Met deze
informatiekaart lichten wij toe hoe dat bij de kleuters in zijn werk gaat. Er is ook een
informatiekaart voor de groepen 3 t/m 8.
3 momenten in het jaar
In november worden alle ouders uitgenodigd voor de 7-minutengesprekken. Tijdens
deze voortgangsgesprekken komen o.a. het sociaal-emotioneel welbevinden, het
functioneren in de groep en de cognitieve prestaties van uw kind aan bod. De
leerkrachten schetsen een beeld van uw kind zoals het zich op school beweegt en u
kunt uw vragen stellen. Als daar aanleiding toe is, zal een vervolgafspraak gemaakt
worden. Het tweede rapportagemoment is in februari. Dan krijgen de kinderen van
groep 2 t/m 8 hun eerste rapport en is er voor alle groepen een tweede 7minutenavond. Een week voor de zomervakantie ontvangen alle leerlingen van groep 1
t/m 8 die langer dan 3 maanden onderwijs bij ons gevolgd hebben, een eind-rapport.
Rapporten
De rapportage kunt u bewaren
in de rapportmap die alle
kinderen ontvangen in hun
eerste schooljaar op Wolters.
Deze map kunt u thuis
bewaren.

Ouderportaal
Rapportage van de citoresulaten verloopt in groep 1
en 2 digitaal via het
ouderportaal, waarvan u zelf
de inlog-gegevens beheert.
Een link naar het
ouderportaal staat op de
website van de school.

Kruisjes
Op de kleuterrapporten wordt
gewerkt met kruisjes. Als een
eigenschap of vaardigheid van
toepassing is op de leerling
dan wordt een kruisje
geplaatst.

Cito en kleuters, hoe zit dat?
Cito-afnames zijn landelijk genormeerd en geven een indicatie van het niveau waarop
uw kind werkt. In november wordt de toets Beginnende Geletterdheid in groep 2
afgenomen. In januari volgen de toetsen Rekenen en Taal voor Kleuters. Wij nemen
deze toetsen af bij alle leerlingen die langer dan 3 maanden onderwijs hebben
genoten. ParnasSys geeft de Cito-resultaten op het ouderportaal aan met de
niveaugroepen A t/m E. Op Wolters kijken wij ook naar de niveaugroepen I t/m V.
Deze indeling gaat uit van 5 gelijke groepen van ieder 20%; dit i.t.t. de A t/m E-scores. Bekijk de afbeelding voor meer
duidelijkheid.
Moet dat nou, al dat toetsen?
Het afnemen van toetsen bij kleuters staat regelmatig ter discussie. Enerzijds omdat de druk te hoog zou zijn, anderzijds
omdat bij jonge kinderen de resultaten niet altijd representatief zijn voor het ontwikkelingsniveau dat een kind heeft.
Wij kiezen er op Wolters voor de toetsen wel af te nemen; niet om een kind op af te rekenen, maar als objectief
signaleringsinstrument. Van druk is geen enkele sprake. Het is onze ervaring dat de kinderen het werkje met plezier maken.
De groepsleerkrachten en Intern Begeleider bekijken uiterst secuur hoe de behaalde scores van ieder kind individueel geduid
kunnen worden. Wij hechten er waarde aan onze kleuters de tijd en ruimte te geven om zich in hun eigen tempo te
ontwikkelen en zijn uiterst voorzichtig met het trekken van conclusies.

Wolters onIce
Deze
informatiekaart
is als download
terug te vinden
op onze website
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