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PBS 
 
In maart zijn we gestart met de eerste 

gedragsverandering: Ik ben fatsoenlijk in mijn 
taalgebruik.  

We hebben als team al erg veel tokens kunnen 
uitdelen! Zoals u waarschijnlijk inmiddels weet, wordt 

goed gedrag beloond en ongewenst gedrag zoveel 
mogelijk genegeerd op school. De beloning van goed 

gedrag wordt bekrachtigd met een ‘token’. De klas 

heeft met elkaar afgesproken voor welke beloning 
gespaard wordt. 

 
Volgende week starten we met de volgende 

gedragsverandering: Ik houd mijn (school) omgeving 
schoon en opgeruimd! 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Natuurlijk kunnen de leerlingen ook nog tokens blijven 

verdienen door zich aan de vorige afspraak te houden! 
 

Wilt u meer weten over deze aanpak? Kijkt u dan op 

de website www.swpbs.nl  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Personeel 
 

Katja is 24 maart bevallen van een gezonde zoon en 
zijn naam is Bruno. Met moeder en kind gaat het 

uitstekend. Katja zal de rest van het schooljaar nog 

met verlof zijn. Haar taken worden na de meivakantie 
overgenomen door Judith Olie. Judith is een ervaren 

collega van de Liendertseweg, zij zal tot de 
zomervakantie de geschiedenis- en 

aardrijkskundelessen voor haar rekening nemen. 
 

 

Cito 
 

Wij maken als school gebruikt van toetsen van het Cito 

Volgsysteem VO. Volgende week worden de Cito 

toetsen afgenomen. Deze toetsen zijn een hulpmiddel 

voor docenten om te bepalen hoe vaardig een leerling 

is ten opzichte van andere leerlingen. Er wordt 

gekeken naar leerlingen op hetzelfde onderwijsniveau, 

een niveau lager én een niveau hoger. 

Het Cito Volgsysteem VO bestaat uit vier toetsen in de 

eerste drie schooljaren. Toets 0 en toets 1 worden 

inhet eerste jaar van het voortgezet onderwijs 

afgenomen. Toets 2 volgt in het tweede en toets 3 in 

het derde jaar. De toetsen van het volgsysteem 

hebben een ander doel dan de zogenaamde 

‘methodegebonden toetsen’. Met methodegebonden 

toetsen toets je hoe goed een leerling de lesstof 

beheerst, die net is aangeboden. De toetsen van het 

volgsysteem zijn bedoeld om het vaardigheidsniveau 

van de leerling te vergelijken met andere leerlingen, 

los van de methode en docent. Voor deze toetsen 

hoeven leerlingen niet te oefenen. Op basis van de 

resultaten kunnen docenten extra ondersteuning of 

uitdaging aanbieden, zodat iedere leerling zich 

optimaal ontwikkelt. 

Er worden zes kernvaardigheden getoetst: 

✓ Nederlands leesvaardigheid 

✓ Nederlands woordenschat 

✓ Nederlands taalverzorging 

 

 

http://www.swpbs.nl/
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✓ Engels leesvaardigheid 

✓ Engels woordenschat 

✓ rekenen/wiskunde 

 

Deze zes kernvaardigheden geven een goed beeld van 

het niveau en de ontwikkeling van iedere leerling. De 

uitslag van de Cito toetsen wordt in juni met u 

besproken tijdens het E-OPP gesprek. 

 

 

Belangrijke data 
 

 

April: 
Week 15  Cito afname 

19-04 t/m 03-05 meivakantie 
 

Mei: 
15 mei   Studiedag 


