
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 1 

 

LOVS – toetsen en rapportage  

 

We zijn deze week gestart de toetsen van het Leerling Onderwijs Volg Systeem (LOVS).                                       

Deze toetsen van CITO, nemen wij twee keer per jaar af, medio en einde schooljaar.                                     

Ze meten de algemene vaardigheid van het technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat en 

rekenen. Anders dan bij methodegebonden toetsen die u terugvindt in het punt op het rapport, waarbij 

de leerkracht waarneemt of de leerstof die een bepaalde periode aan bod is geweest door een leerling 

wel of niet wordt beheerst, wordt bij een LOVS-toets gekeken naar de algemene vaardigheid in 

vergelijking met andere leerlingen. Er wordt gekeken naar wat een leerling al goed kan en wat het nog 

moeilijk vindt. Hier kan de leerkracht vervolgens de instructie op aanpassen.                                                                                               

We interpreteren de toetsgegevens en gebruiken ze met name om te analyserenen en ons 

onderwijsaanbod op af te stemmen.  

 
Beste ouders, 
 
In deze nieuwsbrief kunt u alles lezen over wat er zich in de afgelopen periode op school 
heeft afgespeeld en wat er in de komende periode gepland staat.     
 
Veel leesplezier!       
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Het is altijd belangrijk dat leerlingen ’s ochtends hebben ontbeten en dat ze voldoende slaap hebben 

gehad. Het zou prettig zijn als u hier met het oog op de toetsen die nog gaan komen extra op zou willen 

letten. Uitgerust aan de start staan, is een belangrijke voorwaarde om te kunnen presteren😉.  

Dit schooljaar ontvangt u bij het eerste rapport een uitdraai zoals u gewend bent van LOVS, zoals 

hieronder afgebeeld.  

 

 

Zo leest u bij het rapport het grafiekje: Het betreft een toets ‘DMT’. Dit is het lezen van woordrijen op 

tempo. Op de horizontale balk onderaan vindt u het moment waarop een toets is afgenomen: E3 

betekent: ‘Eind groep 3’, M6 betekent ‘Midden groep 6’. Op de verticale balk rechts ziet u de scores I, II, 

III, IV en V. Elke score staat voor 20% van de kinderen, landelijk gezien, waarbij I (en I+) de hoogste score 

is en V (en V-) de laagste score. De lijn die u ziet lopen vanuit M3 is de ontwikkelingslijn door de school 

heen, in dit geval tot en met M6. In groep 3, waar gestart wordt met de toetsen van de kernvakken, is een 

stip zichtbaar (startpunt van de lijn). 

 



 

  

Een zandvrije school is mogelijk. Dave gaat ervoor!                                                                                                      

                                                   
Dave (conciërge) plaatst voor elk lokaal vijf voetvegers. De leerlingen hebben instructies gekregen en de 

leerkrachten gaan erop toezien dat er geveegd gaat worden bij binnenkomst. Er zijn meer schoonmaak 

uren ingekocht en samen zorgen we ervoor dat de school zandvrij wordt.    

Een spontane polonaise belooft veel goeds voor de carnaval op ‘t 

Schrijverke 

 



 

  

Het speelterrein achter de school (groepen 1 t/m 4) gaat van 1 mei t/m 

6 mei opnieuw worden ingericht 

 

 

 

De afwatering zal worden aangepakt en het speelterrein zal worden uitgebreid. Het is de bedoeling dat er 

geen modderpoelen meer zijn na heftige regenbuien en dat de leerlingen meer ruimte hebben om te 

rennen, fietsen en veiliger gebruik te kunnen maken van de speeltoestellen. De OR heeft aangegeven dat 

er budget is voor het aanschaffen van een speeltoestel die dan ook direct geplaatst kan worden. Dit wordt 

meteen meegenomen in het plan.   

Maandag 30 januari wordt nieuw meubilair geleverd 

 

Maandag 30 januari wordt nieuw meubilair geleverd. Voor elke leerling zal er een nieuw tafeltje met stoel 

zijn. Dit meubilair is uiteraard passend bij het huidige meubilair.   

 

 



 

  

Vrijdag 17 februari, zijn de leerlingen om 12.30 uur uit!  
De carnavalsvakantie begint vrijdag 17 februari om 12.30 uur. Houd hier rekening mee! 

 

Tot volgende week en een heel fijn weekend! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jeroen van Erp  

Directeur Den Omgang                                   Directeur ‘t Schrijverke  

Bossestraat 8B 5374 HT Schaijk                     Wasenbergstraat 12 5373 CH Herpen  

T:0486-461283 I M:0627245724                    T: 0486-411828 I M:0627245724 

E: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl     E: dir.schrijverke@optimusonderwijs.nl 
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