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Agenda  

 
7 januari  Nieuwjaarsduik groep 1 t/m 8 

8 januari  Luizencontrole 

10 januari Groep 1 middag vrij 

21 januari Voorlichting vakkenpakketkeuze klas 3 

21 januari - 1 februari CITO-toetsen PO 

1 februari Start thema ‘Ontdekkingen’ 

7 februari Klas 2 Friese Poort 

8 februari Rapport PO mee 

14 februari Bedrijfsbezoek klas 3 

11-15 februari Oudergesprekken PO 

 

Algemeen 
 

Een nieuw jaar! 

Inmiddels is het nieuwe jaar begonnen, daarom ook een nieuwe Flessenpost. Voor de komende periode 

staan er weer veel zaken op de rol: 

- Toetsen 

- De rapporten in het PO gaan mee 

- De leerlingen van groep 8 krijgen hun advies voor het voortgezet onderwijs 

- De sectorpresentaties komen eraan 

 

Kortom: er is weer een hoop te doen. We gaan er samen met onze leerlingen en u een heel mooi jaar 

van maken! 
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Primair onderwijs 

 

Next Level-school 

Op 21 december is het PO-team van De Jutter onder leiding van Hennie Vermeij bezig geweest met het 

kijken naar de toekomst van onze school. Hoe willen we lesgeven, wat willen we voor de kinderen? In 

maart is de volgende bijeenkomst.  

 

CITO-toetsen primair onderwijs 

In de periode van 21 januari t/m 1 februari worden de CITO-toetsen afgenomen bij groep 1 t/m 8. Voor 

groep 1 en 2 zijn deze niet verplicht, maar wij willen wel graag een indicatie hebben van waar de 

kinderen cognitief gezien staan. Vanaf groep 3 starten we dit jaar voor het eerst met CITO 3.0. Dit zijn 

nieuwe CITO-toetsen met een nieuwe normering. Dit kan betekenen dat de resultaten van uw kind niet 

meer overeenkomen met de resultaten van de oude toetsen. Er is dan ook sprake van een trendbreuk. 

In de oudergesprekken die volgen, krijgt u van de leerkracht hierover verder uitleg. 

 

Rapport 

Op 8 februari gaat het 1e rapport mee.  

 

Oudergesprekken 

In de week van 11 februari zijn er gesprekken naar aanleiding van het rapport en de resultaten van de 

CITO-toetsen. Deze gesprekkenronde is verplicht, via de Parro-app krijgt u een uitnodiging. Vanaf groep 

3 is het de bedoeling dat de kinderen ook meekomen naar het gesprek. De kinderen van groep 8 krijgen 

tijdens deze gesprekken hun niveau-advies voor het voortgezet onderwijs.  

 

Samenwerking Staatsbosbeheer 

Op 12 februari gaan groep 1, 2 en 3 natuurschilderijtjes maken en op 14 februari gaan groep 4 en 5 

nestkastjes timmeren. 

 

Meeloop-halfuur ouders 

Op dinsdag 5 februari is er voor alle ouders weer de mogelijkheid om een half uurtje mee te kijken in 

de klas. Als u meerdere kinderen op school heeft, is het mogelijk om in meerdere klassen te kijken. 

 

Kerstfeest 

Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor het mooie kerstfeest dat we hebben gevierd. Van 

wandeling tot brunch en van brunch tot musical: het was allemaal zeer geslaagd!  

 

Help 

De ouderraad zoekt regelmatig hulp bij het versieren van het leerplein. Wilt u hierbij helpen neem dan 

contact op met Miranda van Koot. 

 

 

  



Voortgezet onderwijs 
 

Roosterwijziging  

Er heeft na de kerstvakantie een roosterwijziging plaatsgevonden. De leerlingen kregen deze op 

papier mee en hij stond in Magister. Dat kan betekenen dat voor enkele vakken het huiswerk in de 

eerste week na de vakantie niet op magister heeft gestaan. Het huiswerk wordt ook altijd in de 

agenda genoteerd.  

Voorlichting voorlopige vakkenpakketkeuze klas 3 

Op maandag 21 januari krijgt klas 3 voorlichting over de vakkenpakketkeuze.  

Sectorwerkstukken 

Klas 4 is druk bezig met het sectorwerkstuk. Leerlingen kiezen een onderwerp dat gelinkt is aan hun 

profiel en zullen daar in de loop van de tweede periode een presentatie over geven. 

Cito Vas klas 2 

Als school willen we graag weten hoe de leerlingen ervoor staan. Klopt het niveau nog steeds waar de 

leerlingen op acteren? Op welke onderdelen kunnen we als school ondersteuning bieden? En ook hoe 

verschillende klassen presteren ten opzichte van elkaar. Tijdig inzicht krijgen we met behulp van het 

Cito Volgsysteem VO. Omdat dit volgsysteem al door ruim 700 scholen gebruikt wordt, kunnen we de 

prestaties van onze school eenvoudig vergelijken met die van andere scholen in Nederland. Dit heeft 

geen invloed op de prestaties van de leerlingen op hun werk of rapport. 

PSO dag klas 2 

Donderdag 7 februari gaat klas 2 naar de Friese Poort in Sneek voor de PSO dag. De leerlingen 

kunnen middels een roulerend programma kennismaken met de sectoren en de bijbehorende 

opleidingen. Dit in het kader van de oriëntatie op sectoren ten behoeve van de doorstroom naar het 

vervolgonderwijs. Nadere informatie volgt nog.  

Bedrijfsbezoek klas 3 

Op 14 februari gaan de derde- en vierdeklassers op bedrijfsbezoek bij het bedrijf Technea Duurzaam 

te Leeuwarden. Technea ondersteunt installatiebedrijven, architectenbureaus en adviseurs bij het 

leveren van duurzame installatietechnieken. Zij leveren ondersteuning bij o.a. projecten, het maken 

van berekeningen en tekenwerk.  

Een bedrijfsbezoek geeft een kijkje in de keuken bij een bedrijf hetgeen van pas komt bij vakken als 

bijvoorbeeld maatschappijleer, economie en loopbaanbegeleiding.  Nadere informatie volgt nog. 

 


