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LOVS 
In de maand januari staan de LOVS toetsen voor de groepen 3 tot en met 8 gepland.  
Alle basisscholen in Nederland werken verplicht met een leerlingvolgsysteem (LVS). Dit wordt ook wel 
leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) genoemd. Hiermee houdt de school vorderingen en resultaten 
bij. Niet alleen van uw kind, maar ook 
van de groep van uw kind en van de 
school.  
De toetsen van het leerlingvolgsysteem 
(LVS), die wij in de groepen 3 tot en met 
8, 2 keer per jaar afnemen, helpen ons 
om het onderwijsaanbod nóg beter af te 
stemmen op de behoefte van de 
kinderen.  
 

Kleutertoetsen 
Kleuters hoeven geen schoolse toetsen 
meer te maken. De ministerraad heeft 
daarmee ingestemd op voorstel van 
minister Slob Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media. Volgens het 
kabinet past het niet bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor 
staan. Kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen 
en papier in de schoolbanken doet daar geen recht aan. 

Kleuters leren elke dag iets nieuws: kleuren, tekenen, motorische ontwikkeling, maar ook het leggen van 
sociaal contact en het maken van vriendjes hoort daarbij. Voor leraren is het belangrijk om die 
ontwikkeling te kunnen volgen. Maar met de schoolse toetsen uit een leerlingvolgsysteem (een systeem 
dat veel scholen gebruiken om de voortgang van leerlingen bij te houden) waren veel leraren niet 
tevreden. De toetsen zijn te veel een momentopname en kunnen daardoor een vertekend beeld geven. 

De kleutertoetsen waren al niet verplicht, maar worden nu helemaal uit de leerlingvolgsystemen 
gehaald. Tegelijkertijd houdt een school of de leraar wel de ruimte voor leraren om de ontwikkeling van 
kleuters op een andere manier te volgen. Leraren kunnen bijvoorbeeld aan de hand van observaties, 
gesprekken of spelletjes nagaan hoe hun kleuters er nu voor staan. Scholen en leraren mogen zelf 
bepalen op welke manier ze dit willen doen. 

De verzamelde informatie wordt op onze school in het systeem KIJK! gezet. 2 Keer 
per jaar wordt van elk kind een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt 
geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd. Op basis van de gegevens kan de 
leerkracht bijvoorbeeld besluiten of een kleuter wat extra hulp nodig heeft of 
wanneer een kleuter naar groep 3 kan. 
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Adviesgesprekken 
In de week van 27 december zijn de adviesgesprekken voor de 
ouders en kinderen van groep 8.  
Tijdens dit gesprek adviseren wij ouders en kinderen over de 
richting van het voortgezet onderwijs die wij als school het best 
passend vinden. In de weken voorafgaand aan de gesprekken, 
ontvangen de betreffende ouders een uitnodiging. 

 

 

 

 
 
Van de IKC raad 
 
We zijn met de IKC raad weer een aantal keren bij elkaar gekomen om een aantal punten te bespreken. 
Aan het begin van elke vergadering praat Eric ons altijd bij over actuele zaken die spelen of 
onderwerpen waarvan hij graag heeft dat we meedenken. Daarnaast staan er op onze agenda ook altijd 
een aantal onderwerpen van ons jaarplan. 
 
Besproken met Eric 
Zo spraken we over het visietraject waar het team van de Pius zich in bevindt en de ideeën die daaruit 
voortkomen voor de Pius. We hebben er veel vertrouwen in dat dit het onderwijs van de school ten 
goede komt. Ook hebben we het gehad over de begroting van de school, formatie en prognoses van 
leerlingenaantallen. En over vervanging van leraren bij ziekte. Dit wordt steeds moeilijker. De begroting 
van het opvanggedeelte is goedgekeurd door de centrale IKC raad. 
 
Nieuw lid gevraagd 
Verder hebben we gekeken naar de taakverdeling binnen de IKC raad. De rollen zijn verdeeld. Vanaf 
februari 2020 zijn we op zoek naar een nieuw lid voor het gedeelte van de oudercommissie opvang. Heb 
je een kind op de opvang of peuterspeelzaal zitten en wil je meedenken over beleidszaken van het IKC 
dan kan je contact opnemen met Cynthia de Haar, Suzanne van Deelen of Heidi Minkhorst (werkzaam 
bij de opvang). 
 
Nieuw e-mail adres 
De IKC raad heeft een nieuw e-mail adres: ikcraadpiusx@delinge.nl. Voor vragen aan ons kan je dit 
e-mail adres gebruiken of ons aanspreken op het schoolplein. 
 
Wij wensen iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! 
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Bericht vanuit de gemeente: Villa Pinedo 

 
Wat is Villa Pinedo? 
Stichting Villa Pinedo ondersteunt kinderen van 10-23 jaar van gescheiden ouders om de negatieve 
effecten van een scheiding zo veel mogelijk te beperken.  
Villa Pinedo is geen hulpverleningsorganisatie maar biedt een plek waar kinderen en jongvolwassenen 
terecht kunnen met hun verhaal. Onder andere biedt Villa Pinedo een digitaal forum waar zij vragen 
kunnen stellen aan jongeren en een Buddyprogramma waarbij kinderen van gescheiden ouders, de 
Bobby’s, via een app chatten met jongeren van gescheiden ouders die hiervoor opgeleid zijn, de 
Buddy’s. 
 
Expeditie Scheiding in Arnhem 
Zaterdag 23 november jl. is er voor de regio Centraal Gelderland de eerste aflevering van Expeditie 
Scheiding in Arnhem opgenomen. Villa Pinedo heeft zo’n 20 jongeren gesproken voor de feestdagen en 
gescheiden ouders. Intieme momenten, leuke blunders, samenzijn komen voorbij. Zie de volgende link 
voor het filmpje van Villa Pinedo: https://youtu.be/13brvpNOJqs. 
 
Meer informatie? www.villapinedo.nl 
 
 

Het team van IKC Pius X wenst u allen een fantastisch mooi 2020! 
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