
Goed onderwijs: dat doen we SAMEN. Het KIND is uitgangspunt van ons handelen. 
Daarom zijn we steeds in BEWEGING met een open blik naar de OMGEVING.

Basisschool John F. Kennedy

 

 

526.0 530.1

Cito Eindtoets 2013

RESULTATEN M-TOETSEN

3
DRIE MINUTEN TOETS

BEGRIJPEND LEZEN

321
REKENEN & WISKUNDE

1.  Leerlingen gebruiken hun hersenen goed
2.  Minder is meer: de keuze voor diepgang
3.  De school werkt met doelen voor alle leerlingen 
4.  Iedereen is gekend en herkend als persoon 
5.  De leerling is een werker, de leraar is een coach 
6.  Leerlingen laten zien wat ze denken, weten, kennen en kunnen
7.  Bouwen aan respect en vertrouwen 
8.  Ook ouders zijn bij de hele school betrokken
9.  Meerdere bronnen worden gebruikt voor leren/ontwikkeling
10.  Werken aan democratie en gelijkwaardigheid

CES principesSKBO en KPC groep bundelen m.i.v. 
2013  gezamenlijke kennis, kracht en 
energie. Door gebruik te maken van 
elkaars kwaliteiten en talenten 
vormen SKBO en KPC Groep een 
krachtige en vitale keten voor ontwik-
keling en innovatie die betrokkenen 
op alle niveaus scherp houdt op 
kansen en mogelijkheden om het 
beste onderwijs te realiseren voor alle 
leerlingen. 

Dat een brede ontwikkeling meer is 
dan alleen taal en rekenen onder-
schrijft SKBO door de 10 principes 
van CES (Coalition of Essential 
Schools)  ook tot haar uitgangspun- 
ten te maken. 

In verschillende settings is over de 
principes gesproken en is een eerste 
invulling gegeven. Een vertegen-
woordiging van alle scholen gaat ook 
dit jaar naar Amerika op studiereis en 
zal tevens de SKBO-studiedag op 4 
oktober, die ook in het teken staat 
van de 10 principes, organiseren. De 
voor- bereidingen zijn al gestart!  
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De resultaten van eind toets CITO zijn, 
zoals verwacht, laag uitgevallen. Afge-
lopen jaren is er hard gewerkt om groep 
8 goed te begeleiden. Dit heeft helaas 
niet geleid tot het halen van de inspec-
tienorm. Samen met  beleidsmedewerk-
er Onderwijs van SKBO, wordt sinds 2012 
gekeken hoe  vanuit een verbeterplan de 
resultaten van groep 8, maar ook van 
andere groepen  verbeterd kunnen 
worden.  

De aanpak in elke klas is er op gericht om 
voor vakgebieden rekenen, taal, lezen in 
drie niveaus te werken. In tussentoetsen 
van januari 2013 is te zien dat resultaten 
momenteel op of boven de norm liggen. 
We vinden het fijn dat ingezette acties 
effect hebben. 
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