Haarlem, 4 oktober 2021
Kenmerk: 2122052osa
Beste leerling en ouders/verzorgers,
In de week voor de herfstvakantie is er een toetsweek voor de hele school. Omdat de
brugklasleerlingen nog maar een paar weken op school zijn hebben we ervoor gekozen om bij deze
groep alleen toetsen af te nemen voor de kernvakken.
Behalve de toetsen staan er ook andere activiteiten in die week gepland. Hieronder staat een schema
wat er per onderdeel nodig is. In magister komt het rooster per klas te staan.
Activiteit
Toetsen voor de kernvakken
Citotoetsen
SAQI test
Biologie veldwerk

Lessen tekenen, muziek en theater
Poëzieproject

Aandachtspunt
Etui met pen, (kleur-)potloden, geodriehoek,
passer, gum, leesboek
Potlood, gum, puntenslijper, leesboek
Digitale afname - geen bijzonderheden
- Op de fiets naar school. De klas
verzamelt in het lokaal dat in het
rooster staat. Daarna per fiets naar de
duinen.
- Schooltas met: etui met pen/potlood,
lunch, opgeladen telefoon
- regenjas/kleding die past bij het weer
- Schoenen om door het bos te wandelen
en die modderig mogen worden
Gewone lessen, meenemen wat bij de gewone
lessen nodig is.
Etui met pen, (kleur-)potloden

Toelichting Citotoetsen
Elk jaar stromen er brugklassers van verschillende basisscholen de school in. Om meer zicht te krijgen
op hun beginniveau maken zij de vernieuwde CITO Toets 0. Deze toets meet de kernvaardigheden
Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. Kortom, een goed vertrekpunt voor het volgen van alle
leerlingen. Toets 0 geeft inzicht in individuele prestaties, vaardigheden en hoe die zich tot andere
leerlingen verhouden.
De leerlingen maken elk lesuur 1 taak op volgorde 1 t/m 6, verdeeld over twee dagen. Als ze eerder
klaar zijn mogen zij in hun leesboek lezen. Er komen inhaaluren na de herfstvakantie voor leerlingen
die ziek zijn tijdens de toetsweek. Leerlingen die nog niet klaar zijn kunnen hun werk dan ook
afmaken.
Toelichting saqitesten
Naast de resultaten die behaald worden bij de verschillende vakken, is het belangrijk om zicht te
krijgen op hoe het met leerlingen gaat. De School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een
vragenlijst die dit inzicht geeft. Er worden vragen gesteld over motivatie, welbevinden en
zelfvertrouwen. De test wordt op de computer afgenomen, leerlingen hoeven geen voorbereidingen
te treffen.
Vergeet niet om elke dag lunch mee te nemen!
We kijken uit naar een zinvolle en prettige week en natuurlijk een heerlijke, welverdiende vakantie.

Met vriendelijke groet,
Sonja Siddré, conrector brugklassen

