
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.

Het Molenveld

 

 

536.6 533.1

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!  

C i t o  2 0 1 2 :

535.6

We zijn trots op de mooie CITO-Eind-
toetsresultaten van onze groep 8 leer- 
lingen. De score was met 536.6 ruim 
boven de ondergrens (533.1) en onze 
ambitie voor dit jaar (534.0).

We zijn ook blij dat de resultaten van 
technisch lezen over de gehele linie zijn 
verbeterd. Het is voor ons een bewijs dat 
we met onze huidige aanpak op de juiste 
weg zijn. We merken dat het automa-
tiseren bij rekenen extra aandacht 
vraagt. De eerste ervaringen met het 
hulpprogramma  “Rekensprint”  zijn pos-
itief.  Vanuit een stevige basis geven we 
iedere dag met vertrouwen en plezier 
vorm aan onze missie: het Molenveld, de 
school waar  ieder kind telt! 

Het Molenveld resultaat Ondergrens

B A S I S O N D E R W I J S
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Verschil met 2012


