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30 mei - 2 juni
31 mei – 2 juni
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Kamp groep 8
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Van de directie
Beste ouders en verzorgers,
Deze periode van het schooljaar staat weer in het teken van (Cito)toetsen. Hoe we de ontwikkeling
van uw kinderen volgen, leggen we in deze Ridderspoor uit.
Op de Joris locatie doen we ervaring op met de Rots en Water training. We leggen uit waar het
programma op gericht is.
Verder opnieuw aandacht voor mediawijsheid, met dit keer als onderwerp sexting. Voorleesfeestjes sluiten dit Ridderspoor af.
Ik wens u veel leesplezier.
Hans Wessels
directeur

Over (Cito) toetsen
De resultaten van onze Cito eindtoets in groep 8 waren dit jaar hoger dan vorig jaar. Dat komt
overeen met onze verwachtingen. We voldoen weer aan “de APK”.
We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen met eigen toetsen, met toetsen die bij onze onderwijsmethodes horen en met het Cito leerlingvolgsysteem. Met methodetoetsen gaan we hoe onze
leerlingen recent aangeboden leerstof hebben opgenomen. Het Cito volgsysteem geeft een beeld
van de inzichten die onze leerlingen in een langere periode opgedaan hebben. Daarnaast kunnen
we via de Cito als school zien hoe onze resultaten zijn in verhouding tot andere basisscholen.
De sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen volgen we in de onderbouw met “Kijk” en
in de hogere groepen met “Zien!”. Deze systemen geven onder meer inzicht in het gedrag en welbevinden van onze leerlingen, onze groepen en schoolbreed.

Bij twee toetsen is de uitslag vaak spannend. Dat betreft de 'Cito entreetoets' (groep 7) en de welbekende 'centrale Cito eindtoets'. De entreetoets is een voorspeller van het vervolgonderwijs. De
toets geeft een beeld van onderwijsgebieden die in groep 8 nog aandacht vragen en is daarmee
voor ons waardevol . De Cito eindtoets speelt een rol bij de plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Rots en Watertraining
Het Rots en Water programma is nuttig voor ieder kind tussen 7 en 12 jaar,
dat graag stevig(er) in zijn/haar schoenen wil staan en hier wat extra hulp
bij kan gebruiken. Er is gekozen om op dit moment de training ondersteunend aan de groepen 4,5 en 6 op de Joris locatie te geven. De training
wordt gegeven door de trainers Jeroen Remy en Lisanne Steggehuis, werkend bij De Gedragstolk. Meer informatie over het programma kunt u lezen
op www.rotsenwater.nl
Ieder kind is voor een
deel rots en voor een
deel water.
Door middel van lichamelijke oefeningen ontdekken en leren kinderen dit over zichzelf.

Waar en wanneer?
De kinderen krijgen 8 keer een groepstraining in de speelzaal. Ieder
kind volgt de training naar eigen vermogen en mogelijkheden. De
Rots en Watertrainingen worden naast de gymlessen gegeven en zijn
dus echt een extraatje voor de kinderen. Het volgen van de training
vraagt concentratie en inzet. Werken aan jezelf gaat nu eenmaal niet
vanzelf. Daarom zal er in de groepen de komende periode ook extra
aandacht aan het programma geschonken worden. Bij elke training is
ook de leerkracht van de betreffende groep aanwezig om de koppeling te kunnen maken naar de klas.

Wat is het?
Rots staat voor stevig staan, kracht voelen en voor jezelf opkomen.
Water staat voor gevoel, vriendschap en samenwerken.
Kinderen ervaren tijdens de training hoe sterk ze zijn en wat ze met hun eigen gedrag kunnen realiseren. Ze krijgen concrete handvatten, zodat ze gemakkelijker met lastige situaties (denk aan
groepsdruk, drukke omgevingen en pesterijen) om kunnen gaan, mentaal sterk zijn en voor zichzelf en voor anderen op kunnen komen. Maar ze leren ook samen te spelen en te werken. Na het
volgen van de training hebben de kinderen een mooie stap gezet in hun ontwikkeling. Ze staan letterlijk en figuurlijk steviger in hun schoenen en durven zo meer op zichzelf te vertrouwen.
Onderwerpen
De onderwerpen die in een Rots en Watertraining aan bod komen zijn onder andere:
• stevig staan, centreren, gronden en ademhaling;
• het leren lezen van lichaamstaal;
• tegen je verlies kunnen;
• het herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van anderen;
• kiezen voor jezelf en je desnoods afsluiten van groepsdruk (de Rots kwaliteit);
• je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Water kwaliteit);
• zelfvertrouwen;
• zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan op
anderen);
• zelfbeheersing.

Mediawijsheid: sexting
Een actueel thema als het gaat om mediawijsheid is sexting: het online delen van pikante foto’s of
video’s. Sexting is vooral een probleem als foto’s in verkeerde handen komen of openbaar worden. Denk bijvoorbeeld aan het voorval van afgelopen februari, toen een 15-jarige jongen zelfmoord pleegde, omdat zijn naaktfoto op Instagram stond. Het fenomeen sexting gaat aan bijna

geen enkele middelbare school voorbij en het advies van hulpverleningsinstanties is om al in
groep 8 van de basisschool te beginnen met voorlichting. Wij werken daar graag aan mee!
Beide groepen 8 hebben inmiddels een voorlichtingsles gehad over sexting. De centrale vraag van
deze les: waar leg jij de grens? Wat deel je wel online en wat misschien beter niet? Rondom deze
centrale vraag hebben we gesproken over vragen als: wat is sexting, waarom gebeurt het en wat
zijn de gevolgen? En aan de hand van twee fictieve voorbeelden hebben we geprobeerd tips te
geven aan een meisje dat op het punt stond om een naaktfoto naar haar vriendje te sturen én aan
een meisje dat daadwerkelijk een foto had gestuurd en waarbij het mis was gegaan (dus haar
naaktfoto was doorgedeeld).
Misschien kunt u ook eens in gesprek gaan met uw kind over dit onderwerp? Vertel uw kind dat u
hebt gelezen dat er een voorlichtingsles over sexting is gegeven. Hoe ging dat? Wat werd er verteld? Wat vindt uw kind er zelf van? Wees nieuwsgiering en open, maar wel met een eigen mening. En benadruk naar uw kind ook nooit een foto van een ander zonder toestemming te verspreiden!
En zorg dat duidelijk is dat u er altijd zult zijn voor hulp! Fouten worden namelijk gemaakt, hoe vervelend dat soms ook is.
Reageren? Dat kan op: ict@tafelronde.net

Voorleesfeestjes
Op zondag 21 mei kunt u met uw kinderen in de bibliotheek in het Eemhuis terecht voor een voorleesfeestje over Jip en Janneke. Het is voor kinderen van 3 t/m 7 jaar. Op de volgende link kunt u
de data en tijden vinden: http://www.bibliotheekeemland.nl/actueel/agenda/jip-en-janneke.html
Veel plezier!

