
  

 

 

 

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in leerjaar 1 en/of 2 

 

Naarden, woensdag 21 oktober 2020                                                   

                           

Betreft: ToDo-week en leerlingvolgtoetsen                                             AP/20.019 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In week 44, de week van 26 tot en met 30 oktober, staat de ToDo-week gepland. Tijdens deze week 

vinden allerlei activiteiten plaats, anders dan de reguliere lessen: afsluiting projecten, reparatie 

(inhalen en bijwerken), excursies, sportactiviteiten, et cetera.  

Tijdens alle activiteiten gelden de normale schoolregels. Zo ook aangaande absenties, indien nodig 

kunt u uw kind via de gebruikelijke kanalen afmelden. 

 

In de bijlage¹ ziet u een globale invulling van de week van uw kind. Omdat de precieze invulling per 

leerjaar en per leerling verschilt, is er geen algemeen rooster te geven: een aantal leerlingen zal bij 

sommige vakken wat ‘reparatie’ moet uitvoeren, andere leerlingen hoeven dit niet en hebben 

daardoor meer vrije momenten. Alle activiteiten worden in Magister gezet voor de leerling. Over een 

aantal specifieke activiteiten willen wij u tevens via deze nieuwsbrief informeren. 

 

Corona heeft ook invloed op onze ToDo-weken. Zo zijn er al activiteiten geschrapt die geen doorgang 

kunnen vinden. Deze wijzigingen zijn al in Magister opgenomen. Mochten er nog meer wijzigingen 

plaatsvinden dan passen we dit aan in Magister.  

 

Starttijden 

Sommige activiteiten hebben afwijkende starttijden dan de reguliere lestijden. In Magister staat per 

activiteit de starttijd vermeld. Aan leerlingen de oproep, zorg dat je op tijd aanwezig bent zodat we 

op de starttijd kunnen starten. 

 

Reparatiemomenten  

Vrijdag is bekend welke leerling waar en hoe laat verwacht wordt. Heeft uw kind geen afspraak in 

Magister staan voor reparatiemomenten dan is hij/zij niet uitgenodigd door de docent. 

 

Inhalen van toetsen 

Uiterlijk maandag publiceren we de inhaalmomenten voor de toetsen. Voor die tijd is uw kind al 

mondeling uitgenodigd om een toets in te halen. 

 

Driehoeksgesprekken 

De driehoeksgesprekken zijn onderdeel van het zogenaamde LOB-traject dat alle leerlingen op de 

Vitusmavo volgen: LoopbaanOntwikkeling en -Begeleiding. In het kader van LOB vinden in iedere 

ToDo-week gesprekken plaats. Twee keer per jaar is dit een zogenaamd ‘driehoeksgesprek’ met de  
 



  

 

 

 

 

leerling, ouder(s) en coach, in de andere ToDo-weken is dit een coachgesprek met leerling en coach. 

In de eerste ToDo-week vinden deze driehoeksgesprekken plaats tussen alle leerlingen, ouders en 

coaches van leerjaar 1, 2 en 3. De inschrijving voor deze gesprekken geschiedt via schoolgesprek.nl.  

U heeft hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. We verzoeken u zich hiervoor in te schrijven. 

Het driehoeksgesprek wordt door de leerlingen voorbereid tijdens het klassenuur, onder begeleiding 

van de klassenleraar.  

 

De coach van uw kind zal de afspraak in Magister van uw kind zetten met daarin een link voor een 

Teams-vergadering. Op deze manier zal het gesprek plaatsvinden. U hoeft hier dus niet fysiek voor 

naar school te komen. 

 

Leerlingvolgtoetsen leerjaar 1 

Met leerlingvolgtoetsen worden de vorderingen van de leerlingen gemeten vanaf de brugklas tot en 

met de derde klas voor een aantal vaardigheden van de kernvakken Nederlands, Engels en 

wiskunde/rekenen. De resultaten worden afgezet tegen landelijke gegevens van leerlingen van 

hetzelfde schooltype. Daarmee wordt ons inzicht (en dat van u en uw zoon of dochter) vergroot in 

het niveau van de individuele leerlingen en in de geboekte vooruitgang in een schooljaar.  

 

Voor het eerste leerjaar staat in deze ToDo-week de ‘nulmeting’ gepland. Dyslectische leerlingen 
kunnen werken met Claroread, als zij dit in de lessen ook doen. Voor het maken van de toets is geen 

voorbereiding vereist. De volgtoetsen hebben geen invloed op de rapportcijfers (die worden 

gebaseerd op de schooltoetsen die de leerlingen in de loop van het schooljaar maken). Ook maken 

de volgtoetsen geen deel uit van  de determinatie. Wanneer er sprake is van een grote of opvallende 

discrepantie tussen de rapportcijfers en de rapportages van de toetsen, zullen de docenten deze 

bespreken en zal indien nodig met de betrokken ouders hierover gesproken worden. 

 

Door het gebruik van deze toetsen willen wij twee doelen realiseren: 

1 Beter inzicht in de vorderingen van uw zoon/dochter, waardoor betere individuele 

begeleiding mogelijk wordt.  

2 Beter inzicht in de kwaliteit en de opbrengsten van ons onderwijs. Als bijlage² bieden wij u 

een folder van het Cito (ontwikkelaar van deze toetsen) aan met achtergrondinformatie. 

 

 

Bijlagen:   1. Weekoverzicht OB ToDo-week 1 

2.  Algemene informatie CITO-volgtoetsen 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nick Spaan, Leerjaarcoördinator leerjaar 1 

Aisha Brunings, Leerjaarcoördinator leerjaar 2 

 

 


