Aan: de ouders van de kinderen van groep 3 t/m 8

Maasland, 30 november 2017
Beste ouders,
Op vrijdag 30 november krijgt uw kind voor het eerst het portfolio mee. Deze map is bedoeld als
vervanger van het rapport en zal in de toekomst 6 keer per jaar mee naar huis gaan. In het portfolio
zijn geen gemiddelden van toetscijfers opgenomen. U treft de toetsen er zoveel mogelijk zelf in aan.
Zo kunt u beter zien wat uw kind al wel kan en wat nog niet. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van
Snappet kunnen we de gemaakte toetsen niet beschikbaar stellen, omdat deze digitaal zijn. We
informeren u dan via overzichten die Snappet genereert.
Wij vinden dat kinderen meer zijn dan hun resultaten. Daarom worden in het portfolio ook
werkstukken of beelden opgenomen van werk waar kinderen trots op zijn. De sociaal-emotionele
ontwikkeling en het gedrag van kinderen worden niet beoordeeld, maar beschreven. Dat gebeurt bij
het onderdeel: mijn leerkracht beschrijft.
Het werken met een portfolio maakt het ons mogelijk om u vaker te informeren over de ontwikkeling
van uw kind. We willen uw kind zoveel mogelijk betrekken bij het samenstellen van dit portfolio,
omdat we hen zoveel mogelijk eigenaar willen laten zijn van hun eigen ontwikkeling.
Het portfolio zal bestaan uit de volgende onderdelen:
-

Mijn leerdoelen
Mijn resultaten
Mijn leerkracht beschrijft
Mijn cito-overzichten
Hier ben ik trots op

Niet alle onderdelen zullen de eerste keer al zijn gevuld. Dat komt omdat nog niet alle gegevens nu al
beschikbaar zijn. U zult echter merken dat het porfolio gedurende het schooljaar steeds completer
zal worden. De onderdelen “mijn leerkracht beschrijft” en “mijn cito-overzichten” worden twee keer
per jaar aangevuld.
Het werken met een portfolio is een verandering die nauw aansluit bij onze visie: Geloven in groei.
De nadruk zal minder liggen op cijfers, maar meer op inhoud en ontwikkeling. Dat helpt kinderen in
hun besef dat leren voor presteren moet komen, dat je altijd kunt ontwikkelen, dat fouten maken
mag en dat inzet leidt tot progressie.
De oudergesprekken staan gepland in de week van 11 december. Dit keer zijn de gesprekken niet
samen met de kinderen. Als de leerkracht het waardevol vindt om een nadere toelichting te geven op
het eerste portfolio of om een andere reden met u in gesprek wil, dan ontvangt u daarvoor een
uitnodiging. Wanneer u zelf graag met leerkracht in gesprek wilt, dan kunt u zich binnenkort
inschrijven voor een gesprek via de gespreksplanner.
Met vriendelijke groet,
Kevin Mooij

