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1 maart Start CITO-toetsen 

3 & 4 maart Definitief VO-Advies groepen 8 

8 maart MR vergadering 20:00 u 

v.a. 15 maart Kunstweken in de klas 

19 maart Vergadering Leerlingenraad 8:30 u 

22 maart Vergadering Oudervereniging 20:00 u 
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CITO-toetsen en vertrouwen 

Anders dan oorspronkelijk gepland was, starten vandaag 

de CITO-toetsen voor leerlingen van groepen 3 t/m 7. Dit 

heeft alles te maken met het feit dat we gesloten waren 

van 19 december tot 8 februari. We toetsen nu om te zien 

waar de kinderen staan na het online-onderwijs. In onze 

optiek is er namelijk sprake van een nieuwe beginsituatie. 

Normaal gesproken kun je door het afnemen van CITO ook 

het vaardigheidsniveau van kinderen vergelijken met het 

vaardigheidsniveau van leeftijdsgenootjes. Met andere 

woorden: hoe ontwikkelt een kind zich t.o.v. 

leeftijdsgenoten? Omdat we geen ‘normaal’ jaar hebben 

gehad zullen wij de vaardigheidsscores voorzichtig 

interpreteren.  

We hebben echter vertrouwen in de kinderen. We gaan 

zien wat voor sprongen sommige kinderen gemaakt 

hebben en welke kinderen toch wat meer last hebben 

gehad van deze periode. En met die informatie gaan we 

aan de slag. We gaan doen wat we altijd al deden, kijken 

naar het kind. We zorgen voor een rijk en goed aanbod 

voor alle kinderen. Onze vraag aan jullie: vertrouw op het 

vakmanschap van ons team. Vertrouw op jouw kind. En 

vertrouw erop dat het goed komt, of beter, dat het al goed 

is!  

 

Nieuwe (tijdelijke) gezichten 

Jullie komen niet meer binnen de school en zullen 

wellicht de nieuwe gezichten van collega's niet zien. Toch 

vinden wij het fijn jullie mee te nemen in de tijdelijke 

veranderingen binnen ons team: 

• Op 1 maart start Liesbeth Linssen als vrijwilliger. 

Zij is er elke maandag en gaat lezen met de 

leerlingen van de groepen 1 t/m 3.  
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• Op SALTO-school Floralaan zijn drie juffen die in 

blijde verwachting: Winnie van Baren, Dennie van 

der Pennen en Romy Jacobi. De vervanging voor 

Winnie is geregeld. Juf Floor gaat tijdelijk 2 dagen 

meer werken. De IB-taak van Winnie worden 

overgenomen door Anne Verhaegh. Anne start op 

9 maart a.s.. 

Voor Dennie en Romy zijn wij in een afrondende 

fase voor wat betreft afspraken met vervangers.  

 

Beleidszaken 

Ondanks COVID en online onderwijs gaan we als team door 

met uitvoeren van bestaande plannen en starten van 

nieuwe plannen. Hieronder een deel van die plannen. 

 

• In januari is het meerjaren schoolplan (2021-2024) 

vastgesteld. Dit plan staat binnenkort op onze 

website. Wil je het al eerder lezen? Stuur mij een 

mail of een berichtje via ouderportaal. We gaan 

van dit plan – waarin onze ambities staan 

beschreven – ook een beknopte uitgave maken, 

waarin de essentie van onze plannen en ambities 

te zien zijn. Het liefst in één oogopslag!  

• We zijn een Gezonde School op het gebied van 

Bewegen en Voeding. Dit jaar moeten wij ons 

opnieuw laten toetsen op het onderdeel Voeding. 

Dit betekent dat wij ons beleid herschrijven. Wij 

doen dit met input van leerkrachten, kinderen en 

ouders. Waar moet je aan denken? Hernieuwde 

afspraken rondom trakteren en snoepen op 

school, lessen over gezonde leefstijl etc.  

• In oktober 2021 ligt er  een plan voor Wetenschap 

& Techniek-onderwijs in de klas. Op dit moment 

geeft Juf Melissa deze lessen.  Het is onze 

bedoeling dat leerkrachten deze lessen zelf 

kunnen geven. Juf Melissa blijft dit coördineren.  

• We oriënteren ons op een methode om Engels te 

kunnen geven in alle groepen vanaf augustus 2021 

(nieuwe schooljaar). We kiezen een methode 

waarbij dat spelenderwijs gaat. En leerlingen 

vooral plezier hebben in het leren van Engels.  

Wil je meer weten over deze onderwerpen? Stel gerust je 

vraag/vragen.  
 

 

HARTelijke groet, Arabella Ganzeman 

arabella.ganzeman@salto-eindhoven.nl | 040 - 2112112 
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