
 

INFOPOST 10 
 
 

 
Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden, 
 
Officieel mogen de beste wensen niet meer. Gelukkig is het binnenkort Chinees Nieuwjaar, 
dus bij deze: De beste wensen! Wat is het fijn dat we vorige week maandag na de vakantie 
weer zijn gestart. Altijd fijn om elkaar na een vakantie weer te mogen ontmoeten. In de 
klassen is gesproken over de vakantie en wat iedereen gedaan heeft. Sommigen zijn lekker 
op vakantie geweest, anderen dagjes weg, of gewoon thuis gebleven en er is ook een flinke 
groep ziek geweest. Ondanks deze verschillende invullingen was het voor iedereen toch 
weer tijd om naar school te gaan. 
 
In de vakantie is er in school hard doorgewerkt om ervoor te zorgen dat sommige ruimten 
nog beter benut kunnen worden en dat het rustiger oogt. Hierbij grote dank aan de 
vrijwilligers die de grote kast hebben verplaatst en hier en daar een muur of aanrecht van 
een nieuwe laag verf hebben voorzien! 
 

      
 
Wij zijn er klaar voor om het tweede deel van het jaar in te gaan.    
   
Namens het team van PCB Johannes Post, 
Met vriendelijke groet, 
 
Joris van Veen 
 

Welkom op school! 

 

Liam        Britt   

Wij wensen hen een heel fijne en leerzame tijd bij ons op school. 

 

  



Hulp voor vrijdag 10 maart gezocht 

Vrijdag 10 maart komt er in de ochtend een groep leerlingen van het Groene Hart Leerpark 
om vrijwilligerswerk voor ons te doen. Dit zal met name gericht zijn op het onderhoud van 
ons schoolplein. Ook vanuit de gemeente zal er deze dag ondersteuning zijn bij de 
werkzaamheden in de voor van onder andere materiaal en planten. 
 
Daarnaast zijn wij nog op zoek naar ouders, opa’s/oma’s, ooms/tantes enz. die deze ochtend 
ook willen komen helpen. We willen onder andere aan de slag met snoeien, het verwijderen 
van struiken rondom speeltoestellen, het aanvullen van de snippers en het aanplanten van 
nieuw groen. Er volgt via Parro een vrijwilligers verzoek. 
 

Cito-toetsen 
Vanaf vandaag starten we weer met de Cito-toetsen.  Als school zijn wij verplicht om de 
voortgang van onze leerlingen te monitoren. Vanuit de stichting kiezen wij ervoor om Cito te 
gebruiken.  
We ‘meten’ twee keer per jaar de ontwikkeling via de toetsen van Cito: halverwege het 
schooljaar (M-meting) en eenmaal aan het eind van het schooljaar (E-meting). Cito is een 
landelijk meetinstrument.  
Op basis van alle scores bepaalt Cito waar de leerling staat. Dit is prettig want dit voorkomt 
dat een school strenger of soepeler kijkt naar de ontwikkeling van een kind. Dit is ook lastig, 
want op basis van de resultaten bepaalt cito normering, welke letter of cijferscore het kind 
krijgt. De beste 25% krijgen een A/ 20% een I. Het kan dus bijvoorbeeld voorkomen dat het 
ene jaar een kind bij 37/40 een A /I krijgt en het andere jaar een B/II. Dit is afhankelijk van 
hoeveel procent van alle leerlingen deze score heeft gehaald.  Als school willen we daarom 
niet kijken naar het resultaat van één1 toets, maar naar een groei op vaardigheid. Op die 
manier kunnen we beter zien waar een leerling staat en kunnen we de groei in kaart 
brengen.  
 
De Cito-periode is altijd een beetje ‘gekke’ periode voor ons. Allereerst omdat er een 
bepaalde lading op de Cito-toetsen zit, de toetsen worden in ons land erg belangrijk 
gevonden en door de media wordt dit helaas uitvergroot.  
Vroeger was de Cito-eindtoets dé toets die de rest van je schoolcarrière bepaalde. Het wordt 
door veel volwassenen belangrijk gevonden, daardoor veroorzaakt deze lading bij sommige 
leerlingen stress; een ongewenst bijeffect van de Cito.  
Gelukkig is het zo al lang niet meer op school. We hebben geen eindtoets meer via Cito (we 
gebruiken Route 8) en is het schooladvies leidend en niet meer alleen het toetsresultaat.  
 
Daarbij komt nog dat sommige kinderen thuis Cito-training krijgen. Heel goed voor het 
toetsresultaat, niet goed voor het volgen van de ontwikkeling van het kind. Want een 
verkeerd beeld kan ervoor zorgen dat we op school met de verkeerde dingen aan de slag 
gaan. Ten tweede zijn de Cito-toetsen een momentopname en deze kloppen niet altijd met 
de voortgang en ontwikkeling die wij als school elke dag zien. Het is dan ook soms lastig uit 
te leggen waar het verschil precies in zit. Als school vinden wij het daarom veel belangrijker 
dat we een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van uw kind in beeld hebben.  
 
Wij hopen dat u net zo ontspannen en met plezier naar de ontwikkeling van uw kind kijkt als 
wij dat doen. 

  



Luchtfilter 
Op dit moment hebben wij voor een paar weken een luchtfilter in één van de lokalen staan. 
In deze proefperiode kijken wij welk effect dit apparaat heeft op de waardes die onze co2-
meters meten. Wij merken namelijk dat eigenlijk onze ramen open moeten om de 
luchtkwaliteit optimaal te houden. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur erg zakt, daarom zijn 
wij zoekend naar een manier om dat op te lossen. Want betere luchtkwaliteit zorgt voor een 
betere concentratie en daarmee voor een betere kwaliteit van het werk. Mocht blijken dat 
de luchtfilter hieraan bijdraagt, dan kijken wij naar de mogelijkheden om hierin te 
investeren. 
 

 
Verkeerssituatie 
Er is rond het begin en eind van de schooldag veel drukte rondom school. Zeker met de 
huidige weersomstandigheden. Op korte termijn is er een gesprek met de wethouder om de 
huidige en de toekomstige situatie te bespreken. Samen met mijn collega’s van GH 
Rijnwoude, OBS De Springplank en Junis vinden wij dat er serieus gekeken moet worden 
naar hoe het veiliger kan, zeker wanneer er in de uitwerking van plannen rondom de 
herinrichting van het scholeneiland tijdelijk minder parkeerplek zal zijn. 
 
Daarnaast kunnen wij met elkaar ook meer doen aan de verkeersveiligheid. Kort voor de 
kerstvakantie kreeg ik een e-mail dat iemand bijna op één van onze leerlingen was gefietst 
omdat deze vanaf de stoep fietste om de brug op te gaan. Op school hebben we met de 
kinderen besproken hoe het oversteken veilig kan, wij vragen u om dit ook met uw kind te 
bespreken. 
 

 
Luizenpluis 
Er zijn vandaag tijdens de controle geen luizen of neten gevonden. De volgende controle is 
maandag 13 maart. 
 

Leerlingenraad 
Sinds kort is onze leerlingenraad weer compleet en kunnen ze aan de slag met het 
meedenken over hoe het op school gaat. Onze leerlingenraad bestaat uit: Joep (gr.5), Koen 
(gr. 6), Tessa (gr. 7) en Fleur (gr.8). Vandaag is het eerste korte overleg geweest en hebben 
ze meegedacht over het opknappen van de toiletruimtes.   
 

 

Vanuit de Medezeggenschapsraad 

Zo na de kerstvakantie lijkt het wel alsof de helft 
van het schooljaar erop zit. Waarbij vlak voor de 
kerstvakantie er met elkaar genoten mocht 
worden van de gezellige decembermaand, 
waarvoor een groot dank aan de ouderraad en 
vele vrijwilligers. De groepen lijken hun koers te 
hebben gevonden en de kinderen ontwikkelen zich weer verder. Het is goed om met elkaar 
te kijken hoe vanuit verschillende beleidsdomeinen, goed onderwijs gegeven kan worden op 
de Johannes Postschool waarbij de leerlingen centraal staan.  



Voor ons als MR betekent een nieuw kalenderjaar ook weer een nieuw begin voor de 
koersbepalingen voor volgend schooljaar. Op onze volgende vergadering van 1 februari 
zullen we met elkaar weer kijken of de doelen die gesteld zijn voor dit schooljaar ook 
gehaald gaan worden en wat er nog moet gebeuren om het dan wel te halen.  
 
Daarnaast heb je om goed te functioneren als medezeggenschapsraad ook input nodig, aan 
het einde van dit schooljaar zal Adriaan de Wilde afzwaaien binnen de 
medezeggenschapsraad en komt er dus ook een plek vrij. Naast de ouders is er natuurlijk 
ook de input van leerlingen (ook onze eigen kinderen), de gesprekken die wij voeren met 
ouders en de gesprekken die gevoerd worden met de medewerkers van school (onze 
collega’s). Heeft u dan ook iets wat u ons mee wilt geven of wilt u een keer een vergadering 
mee maken, laat het gerust weten. Stap op ons af of stuur een bericht naar 
mr.johannespost@wijdevenen.nl 
 
Met vriendelijke groet,   
  
Thamar Esveld (leerkracht groep 7/8),   
Adriaan de Wilde (vader Vivian groep 6, Sven en Jurre groep 8),   
Sanne Rietveld-Jansen (leerkracht groep 5/6),   
Renze de Gelder (vader Lukas groep 1, Anna groep 5, Micha groep 7)  
 

 
Agenda 
16-1-2023 Luizencontrole 

16-1-2023 t/m 27-1-2023 Afname cito-toetsen 

6-2-2023 t/m 10-2-2023 Kriebels in je buik-lessen 

17-2-2023 Portfolio mee naar huis 

 

Bijlagen vanuit samenwerkingspartners 

 
Jeugdclubs: Flyer bazaar print.jpg 

Centrum voor Jeugd en Gezin: lezing Opvoeden van jonge meerlingen 09 februari 2023.pdf 

 

De volgende Infopost verschijnt in de week van 30 januari. 
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