
	
 

Nieuwsbrief 11 mei 2021 
 
 

Beste ouders, 
 
In deze nieuwsbrief vooral informatie over de toetsen die de komende weken op het programma 
staan. 
 
Groep 1 en 2 
 
In groep 1 en 2 staan de Citotoetsen "Taal voor Kleuters" op het programma. Aangezien de 
school nog gesloten is, heb ik van de toetsen filmpjes gemaakt, die heel makkelijk thuis met de 
kinderen te doen zijn. Ik zal dat in de lesbrieven van 14 en 21 mei verder uitleggen. 
 
Groep 3 tot en met 7 
 
Er staan voor 17 tot en met 27 mei drie Citotoetsen op het programma:  
- AVI (verhalen hardop lezen),  
- Drie MinutenToets (losse woorden hardop lezen) en  
- Spelling (dictee). 
 
AVI en DMT kunnen op twee manieren worden gedaan: 
- de kinderen doen de twee toetsen individueel met mij via ZOOM of 
- de kinderen doen de twee toetsen individueel met mij bij mij thuis. 
 
Het handigst is als jullie me even per WhatsApp of e-mail laten weten wat je het liefst hebt en 
wanneer het het best uitkomt om de toetsen te doen. 
 
Spelling gaat allemaal in de vorm van dictees en die stuur ik steeds als geluidsfragment mee in de 
lessen. In de lesvoorbereidingen geef ik verdere details.   
 
Voortgezet Onderwijs 
 
In het Voortgezet Onderwijs staan de Diatoetsen weer op het programma. De toetsen worden 
online gemaakt en zijn deel van de les.  
V.O. 1 heeft twee toetsen: Begrijpend Lezen (19 mei) en Woordenschat (26 mei) 
V.O. 4 heeft één toets: Begrijpend Lezen (19 mei) 
In de lesbrieven zal ik verdere uitleg geven. 
 
 
De toetsresultaten worden (weer) op het rapport vermeld en kunnen bij de oudergesprekken 
worden besproken. 
 
 
 
 



 
Zoals ik ook in een vorige nieuwsbrief schreef: Wie voor de kinderen bibliotheekboeken, dictee- 
en/of taalschriften nodig heeft, kan per whatsapp of e-mail een afspraak maken om dat hier thuis 
bij mij te komen regelen. Nu ik mijn twee vaccinaties binnen heb, hoef ik niet meer heel voor-
zichtig te doen. 
 
 
Mochten er vragen zijn over deze nieuwsbrief, neem dan even contact me op. 
 
 
 
     Hartelijke groet, 
 

     Ries    


