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Bijlage: Nieuws vanuit het CJG.
Rapporten
Binnenkort krijgt uw kind het eerste schriftelijke rapport van dit jaar.
Nog niet alle rapporten kunnen  aangevuld worden. Wilt u kijken of er nog één thuis ligt?
Deze oproep geldt niet voor de kinderen uit de groepen 1 en 5!
Inloopavond: welkom!
Op a.s. dinsdag 31 januari houden wij onze jaarlijkse inloopavond. Het is de bedoeling, dat
uw kind zijn/haar werk(jes) zelf aan u laat zien. Ook ligt er allerlei materiaal klaar om door
u bekeken te kunnen worden. De school is open van 1
 8.30 tot 19.30 uur.
Ook kunnen de kinderen dan mee kijken naar werk van evt. broers en zussen, zodat ze bij
u blijven en niet alleen door de school gaan lopen.
De Medezeggenschapsraad is op zoek naar een nieuw lid. Interesse? Meld je dan
aan!
Is meepraten over alles wat er op de Vinkenbaan gebeurt iets voor jou, dan ben jij het
nieuwe MR-lid dat wij zoeken!
Vanaf het nieuwe schooljaar is de MR van de PC Hooftschool en de Vinkenbaan op zoek
naar een nieuw lid om ons team te versterken. Ben je ouder van een kind op de
Vinkenbaan en denk je graag mee over de onderwerpen die de school, de leraren, de
ouders en de kinderen bezig houden, meld je dan aan.
Als we heel veel aanmeldingen krijgen dan organiseren we natuurlijk verkiezingen!
De MR vergadert zo’n 6 keer per jaar, op een avond van 19.30 tot 21.30 uur, wisselend op
school in Muiden of Muiderberg. De MR bestaat uit één ouder en leerkracht van de PCH
school en twee ouders en leerkrachten van de Vinkenbaan. Remko van der Heijden, is als
directeur ook bij de vergaderingen aanwezig om ons te informeren.
 Wil je meer informatie of ben je benieuwd wat het MR-lidmaatschap inhoudt, stuur dan
een mailtje aan Sandra Hendriks, voorzitter van de MR, sandrahendriks@upcmail.nl.
Concertgebouwbezoek groep 6/7 en 5/6
Het was voor iedereen een indrukwekkende ervaring. Dank aan iedereen voor het vervoer
en de begeleiding!

Omzetten van CITO normering
januari 2017
Al enige jaren heeft CITO haar normeringen aangepast van een A,B,C,D en E score naar
een I  II  III  IV en V score.  Wij geven aan het Voortgezet Onderwijs ook al deze nieuwe
score door en gebruiken deze scores bij het maken van de schooladviezen.
Voor ons is het nu dan ook tijd deze nieuwe Cito score door te gaan voeren op de
rapporten die binnenkort uitgebracht gaan worden. De opbouw van de schaal is anders
geworden. Zie de tabel hieronder.

Dit betekent dat bv. kinderen die voorheen een lage A score hadden op een Cito
Toets nu een niveau II krijgen. De hoge A scores worden een I score. Een lage B
score wordt een III score.  De nieuwe  III score laat duidelijker het landelijk
gemiddelde zien. Voor vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de
Intern begeleider.
A-E normering versus I-V normering
De A-E normering en de I-V normering van Cito toetsen hebben een verschillende indeling wat
betreft de percentages. In onderstaande tabel staan de beide normeringen naast elkaar.
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