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Beste ouders,
Vanavond sluiten we het leerarrangement religie af en vieren we samen Kerstmis.
Hiervoor heeft u allemaal een uitnodiging ontvangen. Wij hopen dan ook dat u een kijkje komt
nemen in ons museum en daarna geniet van de kerstoptredens door de kinderen van onze school!
Donderdag 10 januari word ik geopereerd aan mijn pols. Naar verwachting ben ik daarna ongeveer
een week afwezig. Mochten er zaken zijn die niet kunnen wachten, kunt u bij juf Thea terecht.
Haar mailen kan ook op thea.vandongen@skoh-haaren.nl
Onze emailadressen zullen overigens gaan veranderen
omdat we vanaf 1 januari geen SKOH meer zijn, maar
Cadans Primair. Na de kerstvakantie zullen we de
nieuwe mailadressen delen. En de oude doen het
gelukkig nog even hoor.
Maar eerst volgt er natuurlijk een vakantie. Via deze weg wil iedereen ontzettend fijne feestdagen
wensen en héél veel gezondheid en geluk in 2019!
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Vervanging van leerkrachten verandert in januari
In dit nieuwsbericht leggen we u uit waarom de vervangingen met ingang van 2019 anders
geregeld worden. SKOH gaat op 1 januari fuseren met SKIPOS en wordt de nieuwe stichtingsnaam
Cadans Primair.
SKIPOS is één van de stichtingen die aangesloten is bij de Dommelgroep.
De Dommelgroep is een coöperatieve vereniging bestaande uit vijf schoolbesturen. Deze groep
heeft een eigen vervangerspool, genaamd VIP (very important persons).
Bij de VIP zijn zo'n 30 leerkrachten als vervangers werkzaam; zowel parttime als fulltime. Deze
vervangers hebben een vast dienstverband bij de Dommelgroep en kunnen op alle scholen van de
Dommelgroep ingezet worden. SKIPOS maakte al gebruik van deze vervangerspool en deze service
is er nu ook voor ons omdat we samen gaan.
Vanaf 1 januari a.s. maakt Cadans Primair ook gebruik van de vervangerspool van de
Dommelgroep. Omdat deze leerkrachten een vaste aanstelling hebben, worden zij eerst ingezet op
het moment dat er vervanging nodig is op onze scholen.

Het kan hierdoor gebeuren dat uw kind les krijgt van een onbekende leerkracht. De Dommelgroep
staat garant voor de hoge kwaliteit van hun leerkrachten: het zijn goede leerkrachten die blinken
in hun didactische en pedagogische vaardigheden. Ze verstaan hun vak, zijn ‘eigenaar’ van hun
eigen werk en staan met plezier klaar om ingezet te worden in verschillende groepen en op
verschillende scholen. Op verschillende scholen hebben we de afgelopen maanden al vervangers
vanuit deze VIP mogen inzetten. Dit waren hele positieve ervaringen. We informeren u indien
mogelijk via de mail wie er voor de groep staat.

CITO toetsen groep 3 t/m 8
Vanaf maandag 21 januari worden er in de groepen 3 t/m 7 weer verschillende CITO toetsen
afgenomen. Naast de methodetoetsen zijn de CITO toetsen een meetinstrument waarmee we de
ontwikkeling van de leerlingen volgen.
Een toets is geen afrekeninstrument, maar laat zien ‘waar ben je goed in?’ en ‘waar kun je je nog in
ontwikkelen? De toetsen laten de verbeterpunten van de kinderen zien, maar ook wat juist
zijn/haar sterke kanten zijn, zodat kinderen extra ondersteund of uitgedaagd kunnen worden.
We toetsen omdat het handvatten oplevert om het onderwijs op de leerlingen af te stemmen. Het
begint voor ons pas na het toetsen; met alleen toetsen ben je er niet, je moet er iets mee doen.
Analyseren is ontzettend belangrijk. Wanneer je met regelmaat toetst, is er een duidelijke lijn te
zien door de tijd heen. Zo’n leerlijn is belangrijker dan het resultaat van één op zichzelf staande
toets.

Geen CITO toetsen meer in groep 1-2.
Dit schooljaar gaat er iets veranderen in de CITO toetsen voor groep 1 en 2. De toetsen waren al
niet verplicht en worden nu ook uit het leerlingvolgsysteem gehaald. De verwachting is dat ze
vanaf 2021 niet meer voorkomen op de scholen.
De toetsen in groep 1-2 zijn teveel een momentopname en kunnen daardoor een vertekend beeld
geven. Via het observatiesysteem Leerlijnen groep 1-2 kunnen wij onze kinderen goed volgen en
het onderwijs en aanbod afstemmen op wat de kinderen in groep 1-2 nodig hebben. De CITO
toetsen bieden hier dus niet de meerwaarde die ze in de andere groepen bieden.
We hebben daarom de keuze gemaakt om in de groepen 1-2 geen CITO toetsen meer af te nemen.
Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan contact op met juf Thea.
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