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Mad  
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Straks, nadat u deze Weekbrief heeft gekregen, ontvangt u een tweede bericht.  
Een kort filmpje: Leerling in Beeld. Met veel plezier korte tijd geleden gemaakt. Samen met Joost 
Uitermark en collega Neolette de Waal. Leerling in Beeld is het alternatief voor de uitdraai van de 
CITO-scores zoals u (ouders van leerlingen in groepen 4 en hoger) gewend 
was te krijgen.  
 
Omdat de kinderen volgende week dit vernieuwde overzicht op papier gaan 
meekrijgen is dit filmpje gemaakt.  
Verdere inhoudelijk verduidelijking over de CITO-scores voor groep 3 t/m 8 
vindt u hieronder met dank aan Neolette (IB): 
 
 
Vernieuwde rapportage Cito toetsen voor de leerlingen van groep 3 t/m 7 

Aanstaande dinsdag 22 maart krijgen de leerlingen van de 
groepen 3 t/m 7 de resultaten, van de in de afgelopen weken 
afgenomen Cito toetsen, mee naar huis. 
Vanaf dit schooljaar is deze rapportage vernieuwd. De 
leerlinggrafieken zijn vervangen door een Leerlingprofiel (zie ook 
het genoemde filmpje)).  
 

Het Uitstroomprofiel: 
De leerlingen van de groepen 7 ontvangen bij de Cito rapportage ook het uitstroomprofiel.  
In het uitstroomprofiel kunt u zien op welk uitstroomniveau uw kind functioneert op de Cito toetsen 
rekenen en begrijpend lezen. U heeft over het uitstroomprofiel en de wijze waarop dit meegenomen 
wordt in de advisering vorig jaar middels een filmpje (vanwege Corona) een toelichting gekregen. Het 
uitstroomprofiel is geen (voorlopig) advies. Het is een indicatie van het niveau waarop uw kind op dit 
moment op de Cito toetsen functioneert.  
 
In de groepen 6 wordt vanaf dit schooljaar geen uitstroomprofiel meer meegeven. Voor de 
ouders/verzorgers van de huidige groepen 6 volgt aan het einde van het schooljaar een centraal 
informatiemoment. Hierin wordt informatie gegeven over de wijze waarop wij in de groepen 7 en 8 
toegroeien naar de advisering voor het voortgezet onderwijs. We informeren we u dan over de wijze 
waarop we het uitstroomprofiel gaan vervangen. Hoe de Cito resultaten voor rekenen en begrijpend 
lezen van uw kind zich verhouden tot de niveaus van het voortgezet onderwijs. 
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Belangrijk bericht van de MR en OR  
Aan het einde van dit schooljaar nemen Suzanne van Engeldorp 
Gastelaars en Jos Rohling afscheid van de MR en David Montsma als 
penningmeester van de OR. Dit betekent dat er twee plekken beschikbaar 
komen in de oudergeleding van de MR en één in de OR.  
 
Mocht u interesse hebben om namens de ouders zitting te nemen in de 
MR, of wilt u de penningen van de Ouderraad beheren, dan kunt u dat 

uiterlijk 31 maart per mail aan de MR laten weten (mr.kes@twijs.nl).  

 
Graag ontvangen wij in de mail een korte motivatie, de klas(sen) waarin uw kind(eren) zit(ten) en 
contactgegevens (email en telefoonnummer). Bij meerdere aanmeldingen zullen wij verkiezingen 
uitschrijven. Als u vooraf nog vragen hebt of een keer een vergadering van de MR of OR wilt 
bijwonen, dan kunt u ons een e-mail sturen.  
 
Bij deze Weekbrief zit ook een flyer met aanvullende informatie over de MR. Vanzelfsprekend kunt u 
ook één van de MR leden persoonlijk aanspreken. Ook kunt u meer informatie over de MR en OR 
vinden op de website van de school 
 
Beroepenbeurs 

Op woensdag 11 mei willen wij weer een beroepenbeurs 
organiseren op school. Hiervoor hebben wij ouders nodig die het 
leuk vinden om op school te komen vertellen over hun beroep. 
Onze groepen 8 zijn zeer divers, dus het zou leuk zijn als de 
beroepen ook divers zijn, alle opleidingsniveaus zijn meer dan 
welkom. Lijkt het u leuk om 4x een kwartier te vertellen over uw 
beroep voor een klein groepje leerlingen, wilt u dan een mail 

sturen naar tjerk@kpgfinance.nl 
De beroepenbeurs vindt plaats in de aula, op  11 mei van 8.45 tot 10.15.  
 

De afgelopen weken zijn Taeke en Scottie in groep geel,  Jolene en Milou in 
paars en Lara en Oksana in groep rood en Masha in groep Paars op de 
Emmaschool gekomen. Welkom allemaal samen met jullie ouders en veel 
plezier op school. 
 

 
U heeft het vast al opgemerkt: we hebben u bij veel dingen weer nodig. Wat ons betreft weer terug 
naar het ‘oude normaal’. We kijken uit naar uw reacties n.a.v. de oproepen in de deze Weekbrief.   
 
Namens het altijd weer creatief denkende  team van de Koningin Emmaschool wens ik u en jullie 
allen een mooi en gezellig weekend en tot de volgende Weekbrief, 
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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