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                                             Hienwijzer 9 
Belangrijke data 
12 februari Rapporten mee 

15 t/m 19 

februari 

Voorjaarsvakantie 

22 februari Studiedag; alle kinderen vrij 

  

  

 

Rapporten en M-cito toetsen 
Zoals u heeft kunnen lezen in de kalender gaan wij binnenkort weer aan de slag met het maken 

van de rapporten. Heeft u nog een rapportmap thuis liggen, wilt u deze dan inleveren op school? 

Dit kan als de school weer open is. Alvast bedankt!  

 

Door het sluiten van de school zullen we dit schooljaar pas na de voorjaarsvakantie starten met 

de midden toetsen van CITO in de groepen 3 t/m 8. Dit betekent dat de resultaten van deze 

toetsen niet zijn opgenomen in het komende rapport. Wel ontvangt u van ons op 12 februari het 

rapport van uw kind met daarin informatie over de leerlijnen/methode gebonden toetsen, sociaal-

emotionele ontwikkeling en ontwikkeling op vakgebieden waar geen toetsen voor afgenomen 

worden.  

 

Wanneer de school weer open mag, plannen we de afname van de cito-M toetsen en zullen we 

daarna ook de rapportgesprekken met u plannen. Deze gesprekken vinden dus na de 

voorjaarsvakantie plaats. U ontvangt daarvoor nog een uitnodiging. Als de cito-M toetsen zijn 

afgenomen ontvangt u ook hiervan de resultaten. Het geheel van resultaten en observaties wordt 

dan besproken op het rapportgesprek.  

 

 
Thema dingen 
Wij zoeken nog steeds spullen voor het “thema dingen”. Heeft u thuis nog iets liggen, u kunt het 
afgeven bij de leerkracht van uw kind. Alvast heel erg bedankt! 

- Hout (dun hout, hout waarin kinderen kunnen zagen) 

en spijkers 

- Lapjes stof, wol, knopen en garen (vrolijke kleuren) 
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Na de voorjaarsvakantie zullen de kinderen verschillende apparaten uit elkaar gaan halen. Wij zijn 
op zoek naar oude, kapotte apparaten. Denk bijvoorbeeld aan een telefoon, afstandsbediening of 
radio. Heeft u thuis iets staan of gaat er toevallig iets kapot, geeft u het dan met uw zoon/dochter 
mee naar school? De apparaten mogen ingeleverd worden bij meester Colin. 

 

GGD 

Als school werken wij samen met de GGD Gelderland-Zuid. Zij ondersteunen ons nu regelmatig bij 

coronazaken, maar ze zijn ook onze partner als het gaat om de gezondheid en ontwikkeling van uw 

kind. Hieronder kunt u zien wie er betrokken is bij onze school. 
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Kinder Keitjes Club 
Doet u ook mee met deze ontzettend leuke wedstrijd?!? 
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Kanjertraining 

Ook in deze Hienwijzer nemen we u mee in een nieuw stukje uitleg van de Kanjertraining.  
 
 
Motor en Benzine: al les wat aandacht krijgt, groeit 
 

 
Leerl ingen 
 

Met de Kanjertraining leren we dat alles wat aandacht (benzine) krijgt groeit. Vervelend gedrag 

(motor) blijft doorgaan en krijgt status als kinderen meelachen en erbij staan. We maken kinderen 

bewust van de benzine die ze (vaak onbedoeld) geven aan gedrag dat niet prettig of storend is. Zo 

leren kinderen sociale verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te kiezen om geen benzine te geven. 
 

In onveilige klassen bekrachtigen kinderen elkaar in negatief, te stoer gedrag. Pas wanneer kinderen 

leren om geen benzine meer te geven, als de norm verandert, dan valt er geen winst (status, 

populariteit) meer te behalen met negatief gedrag. 
 

Leerkracht 
 

De leerkracht probeert in de klas benzine (aandacht) te geven aan positief gedrag. De leerkracht 

spreekt benzinegevers aan: “Geef maar geen benzine”. Hierdoor krijgt negatief gedrag minder 

aandacht (benzine) van de leerkracht. 
 

 
Ouders 
 

Wat kunnen ouders thuis doen? 

Bevraag uw kind eens of het benzine geeft in de klas. Soms klagen kinderen thuis over vervelend 

gedrag van een klasgenoot. Het komt geregeld voor dat kinderen onbedoeld zelf benzine blijken te 

geven aan dit gedrag. Dit kan door erom te lachen, door ernaar te kijken maar ook door te klagen 

(“oohhh, stil nou eens, nouou, hou nou op…”). Dit houdt onbedoeld het gedrag in stand. 
 

Waar geeft u thuis benzine aan? Lacht u om storend gedrag van uw kind, dan zal uw kind hiermee 

doorgaan. Spreekt u alleen uw kind aan op negatief gedrag, dan zal uw kind daarmee aandacht 

vragen. Geef daarom veel complimenten en benoem dus gedrag wat u prettig vindt. Dan zal dat 

gedrag versterkt worden. 

 
 


