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Beste ouders/verzorgers,
Namens ons allemaal de beste wensen voor 2022. We hopen dat iedereen heeft genoten
van de (lange) Kerstvakantie. We zijn blij dat we weer open mogen.
Bij deze de bijzonderheden voor de komende periode:
Nieuw leerlingvolgsysteem:
Alle scholen in Nederland gebruiken een leerlingvolgsysteem om d.m.v. toetsen zicht te
houden op de ontwikkeling van hun leerlingen. De meeste scholen gebruiken, net als wij,
hiervoor het systeem van Cito. De afgelopen jaren hebben wij de ontwikkeling van een
aantal nieuwe volgsystemen op de voet gevolgd. Wij gebruiken al een aantal jaren de
eindtoets van IEP voor groep 8. Deze aanbieder heeft ook een volgsysteem dat wij vanaf
nu gaan gebruiken. Dit systeem past beter bij onze visie op leren dan de Cito.
De IEP bevat toetsen en meetinstrumenten die verder kijken dan taal en rekenen:
leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. IEP noemt dat hoofd,
hart én handen: je krijgt een beeld van wat je kind weet, maakt, hoe je kind zich voelt,
oftewel een compleet kindbeeld. IEP staat namelijk voor Inzicht Eigen Profiel.
Het kind wordt niet vergeleken met landelijke gemiddeldes, maar er wordt gekeken naar
persoonlijke groei.
In februari krijgt uw kind het vertrouwde rapport mee, met daarbij een talentenkaart van
IEP. Vanwege de eerste afname kan niet direct de groei in beeld worden gebracht, hier
zijn meerdere toetsafnames voor nodig. U kunt al wel vast zien hoe de talentenkaart is
opgebouwd. Op een later tijdstip nemen we ons rapport onder de loep om te kijken of er
wijzingen nodig zijn.
In dit filmpje wordt kort uitgelegd wat het IEP leerlingvolgsysteem inhoudt: uitleg IEP
De leerkracht van uw kind kan u tijdens de spreekavonden meer informatie geven en
vragen beantwoorden.
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Gymlessen en bewegend leren:
Voor schoolvakken wordt er vanuit het ministerie van onderwijs geen eisen gesteld wat
betreft het aantal uren dat er besteed wordt aan een vak. Een uitzondering hierop is
bewegingsonderwijs, oftewel gymnastiek. Hiervoor staat twee keer per week 45 minuten
les aangegeven.
Zoals u weet besteden wij tijd aan bewegend leren tijdens de lessen en tussen de lessen
door. Daarnaast hebben de leerlingen een lange gymles op dinsdag. We gaan dit wijzigen
naar twee keer per week een kortere gymles voor groep 3 t/m 8. U hoort van de
leerkracht van uw kind op welke dag de tweede les zal zijn. Uiteraard blijven we nog
steeds aandacht besteden aan bewegend leren.
Kinderen profiteren van bewegend leren omdat het een positieve invloed heeft op
voor leren belangrijke hersenactiviteiten en daardoor op de leerprestaties. Bewegend
leren leidt - ook op langere termijn - tot leerwinst bij zowel rekenen als taal. Daarnaast
draagt het bij aan de betrokkenheid en het plezier in leren.

Data: alle data van dit schooljaar zijn weer te vinden op de website en in
Schoudercom
24 en 25 januari

groep 1-2 vrij

dinsdag 8 februari

19:30 MR vergadering

Met vriendelijke groet,
Team de Imenhof
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