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Beste ouders/verzorgers, 

 

              Kinderen brengen 

          Ouders met kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen hun kinderen naar de klas 

        brengen. 

Kinderen van groep 5 t/m 8 worden gebracht tot aan de voordeur en gaan zelfstandig naar de 

klas. Elke woensdag is iedereen welkom om zijn/haar kind naar de klas te brengen.  

 

Opvoeddebat met vaders 

Uitnodiging 29 januari 2018 

•Opvoeddebat: vaderbetrokkenheid, 29 januari, 15:00 -17:00 uur 

In opdracht van de Gemeente Amsterdam en i.s.m. Streetcornerwork en Dock organiseert Trias 

Pedagogica het eerste opvoeddebat over vaderschap en veiligheid in de buurt. 

 

Het doel van dit opvoeddebat is kennismaking met elkaar en bewustwording van de vaderrol 

in de opvoeding. Het is de bedoeling dat vaders hun ervaring met elkaar delen en van elkaar 

leren hoe zij de opvoeding van hun kinderen het beste invulling kunnen geven. Ons motto is: 

“Iedere ouder wil het beste voor zijn kind”. 
Adres: Huis vd Wijk Het Pluspunt, Albardakade 5-7, 1067 DD A'dam  

Contactpersoon: Abdellah Mehraz, 06-148 48 730, a.mehraz@triaspedagogica.nl 

Zie ook bijgevoegde PDF 

 

Ouderochtend 12 januari “Leerlingvolgsysteem in relatie tot CITO” 

Tecla Hobbij, een van de intern begeleiders op school, heeft op deze ochtend meer informatie 

gegeven over het leerling volgsysteem (LVS) en hoe deze in relatie staat tot de CITO. Het LVS 

volgt de kinderen gedurende de 8 jaar dat ze op school zitten en meet de schoolontwikkeling, 

maar ook de emotionele en sociale ontwikkeling waarbij rekening gehouden wordt met o.a. 

de thuissituatie. Naast de individuele ontwikkeling wordt er ook gekeken naar de 

samenwerking in een groep.  

 Onderdeel van het LVS zijn o.a. de 

methode toetsen waarin de op dat moment 

behandelde stof/methode wordt getoetst op 

kennis en is dus een meting op korte termijn. 

Hoe een toets gemaakt word en de uitslag 

van een toets geeft inzicht in de 

vooruitgang/ontwikkeling van een kind en 

kunnen eventueel lesmethoden of aanbod in 

lesstof aangepast worden. 

mailto:a.mehraz@triaspedagogica.nl


 

In onderwijsland zijn verschillende leerling volgsystemen, een aantal zult u als ouders 

wellicht in oudergesprekken weleens hebben gehoord. Op de Troelstraschool wordt 

gebruik gemakt van de volgende leerling volgsystemen;  

- HOREB (ontwikkeling kleuters) 

- CITO LOVS: CITO toetsen. (fouten analyse) 

- Methode sites: methode gebonden toetsen. 

- Parnassys: toetsen, notities, observaties. 

- LeerUniek: Trendanalyses,  

- HART& ZIEL: sociaal emotionele ontwikkeling 

CITO meet de ontwikkeling gedurende de schoolloopbaan, de uitslagen worden 

gemeten en vergeleken met leeftijdgenoten door het hele land en geeft daarmee een 

globaal beeld van de vooruitgang van de kinderen. De CITO toetsen worden 2x per 

jaar afgenomen, in januari/februari en in juni. Daarna volgen de rapport gesprekken 

waarin de uitslag van de CITO wordt besproken maar ook hoe het kind het over het 

algemeen doet in de klas met betrekking tot werkhouding, gedrag, vakken, enz. De 

CITO is een momentopname om cognitief kunnen te beoordelen en in combinatie met 

de methode toetsen gedurende de jaren volgt er uiteindelijk een Voortgezet Onderwijs 

advies (VO-advies). Het advies van de leerkracht is bindend voor de volgende stap in 

de schoolloopbaan van een kind. De leerkracht kijkt namelijk naar het volledige 

plaatje, LVS en CITO, maar ook naar wie het kind is en naar de kwaliteiten van een 

kind. In de CITO toetsen worden een aantal onderdelen gemeten, namelijk; 

- DMT Drie minuten toets (woorden) 

- AVI (teksten) 

- Spelling 

- Rekenen 

- Begrijpend Lezen 

- Werkwoordspelling 

- Studievaardigheden (vanaf groep 7) 

Een aantal (belangrijke) punten worden 

echter niet gemeten in een CITO toets 

maar zijn zeker van belang voor hoe 

een kind zich verder zal ontwikkelen. 

Op de Troelstraschool wordt hier wel 

naar gekeken en is ook mede bepalend 

voor een verder advies.  

De volgende ouderochtend staat 

gepland op 26 januari, onderwerp is 

dan “Nieuwsbegrip”. Yvon Mul zal op 

deze ochtend informatie geven over wat 

Nieuwsbegrip is en waarom de 

kinderen dit vanaf groep 4 krijgen. 

Heeft u een kind in groep 4 die hiermee 

begint of een ouder kind maar zelf nog vragen over dit onderwerp dan is het absoluut zinvol 

om hier naartoe te gaan. Als wij als ouders het snappen kunnen we onze kinderen hier ook in 

ondersteunen. 

U bent, zoals gewoonlijk, vanaf 08:30 welkom in de hal tegenover het podium. Inloop is tot 

08:45 waarna het informatieve deel van de ochtend start. 

Salima Makhlouf-Amekrane. 



Aanpassing data ouderochtenden: 

Vanwege een wijziging in mijn prive situatie zullen de ouderochtenden vanaf februari 

plaats vinden op de woensdagen. Onderstaande data zijn de nieuwe data voor de 

rest van het schooljaar. Excuses voor alle wijzigingen. 

07 februari 

21 februari 

14 maart 

04 april 

18 april 

23 mei 

06 juni 

20 juni 

04 juli 

11 juli 

Vriendelijke groet, 

Salima Makhlouf-Amekrane 

(vrijwillig) oudercontact medewerker Pieter Jelles Troelstraschool 

 

Dinsdag 23 januari begint het basketbal voor kinderen uit de 

groepen 5 t/m 8 
 

Kinderen uit groep 7 en 8 kunnen zich nog inschrijven! 

Als je in groep 7 of 8 zit en je wilt nog meedoen met naschools basketbal, dan 

kan dat! De activiteit is op dinsdagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur. Zorg dat 

je het inschrijfformulier maandag 21 januari met 10 euro (met een stadspas 5 

euro) inlevert bij Brenda Kaasjager. Heb je geen inschrijfformulier meer, schrijf 

dan even de volgende gegevens op een papiertje: voornaam en achternaam, 
groep, telefoonnummer waarop je ouders te bereiken zijn, mag je wel/niet alleen naar 
huis na afloop van de activiteit. 

 

Nieuw thema  

In de  jaargroepen 1- 2 en 3  zijn we na de Kerstvakantie begonnen aan een nieuw thema.  

En wat voor een thema: KUNST 

Zo'n super leuk thema, heel veel nieuwe woorden, leren omgaan met 

vormen/figuren/afmetingen, nieuwe voorleesboeken, maar vooral heel veel creativiteit. 

En KUNST.....kunst is zo'n groot en  veelomvattend onderwerp.  

Want heel veel om ons heen is kunst. Schilderen, boetseren, mozaïeken, beeldhouwen, dans, 

drama en nog veel meer. 

 En je komt kunst óveral tegen, binnen in gebouwen/huis en buiten op straat. 

Het mooie van kunst is, is dat het heel persoonlijk is. Wat de één mooi vindt, daarvan kan de 

ander wat minder  gecharmeerd zijn.  

En dat mag....we hoeven niet allemaal   hetzelfde mooi te vinden.  

Kinderen leren daardoor hun eigen werk en dat van een ander nog meer te waarderen en 

hun gevoelens en gedachten te verwoorden. 

En denk eens aan het spel dat we met de kinderen kunnen gaan spelen. 

Als kind kun je zo maar in de rol van kunstenaar stappen, of als directeur of suppoost van een 

museum.  



Misschien wil je als kind wel een eigenaar van een winkel zijn waar er materialen voor het 

maken van kunst, worden verkocht. En via het spel leren de kinderen de thema woorden 

actief  te gebruiken en de taal die bij de rol hoort.  

Kortom...heel veel te doen binnen dit nieuwe thema. 

Dus, ga als ouder samen met je kind elke dag genieten van al dat moois dat jullie kinderen 

maken op school. 

Vriendelijke groeten,  

de leerkrachten van groep 1- 2 en 3 

 

Jonge Kunstenaars en hun werk 


