
  

 
 

Nieuwsbrief De Kiem, vrijdag 2 oktober 2018 

Nieuwe ondersteuners voor het jonge kind en de overgang van de peuters naar 
de kleuters 

Binnen ons IKC krijgen we een begeleider 0-4. Natalie ten Vergert gaat de samen met de peuteropvang 

en de onderbouw kijken hoe we nog beter op elkaar aan kunnen sluiten. 

Ze richt zich op VVE en kijkt in de klassen hoe OGO onderwijs ook in de peuterspeelzaal opgepakt kan 

worden. Uiteraard is het doel om de doorstroom van peuter naar kleuter zo makkelijk mogelijk te laten 

verlopen. Hoe mooi is het niet dat uw peuter al vroeg went aan de kleine dingen binnen de Kiem. 

Maaike Ebbekink komt bij ons als IKC ontwikkelcoach. Vanuit de Stuurgroep Enschede waar de besturen 

van het onderwijs en opvang bijeen zitten is de wens uitgesproken dat Enschede wil groeien in de IKC 

ontwikkeling; de zogenaamde Stip op de Horizon! 

Maaike heeft de mooie opdracht gekregen, om de directeuren en leidinggevenden richting te geven hoe 

we stappen kunnen zetten in deze ontwikkeling. Uiteraard zijn we inmiddels al een mooie weg 

ingeslagen; tegelijkertijd zijn we erg blij met extra kennis en input! Welkom Natalie en Maaike!! 

Bent u geïnteresseerd in de IKC vorming in Enschede? 

Deze maand is er in de Bibliotheek een expositie waar vanuit ieder IKC e.e.a. getoond wordt.  

14 februari organiseert de gemeente Enschede en de Stuurgroep een symposium voor mensen vanuit 

het onderwijs &opvang & gemeente elders in het land. Als enige stad in Nederland is elke school in 

Enschede gekinkt aan een opvang en werken we samen naast elkaar! Dat is heel bijzonder en willen we 

laten zien. 

Afgelopen dinsdag was er vanuit de gemeente 

Enschede en de Stuurgroep een feestelijk avond; 

een mini symposium, voor alle PM-ers en leraren 

om te bedanken voor alle inzet! Er is erg hard 

gewerkt en veel ingezet op de kwaliteit van de 

medewerkers om zo de kinderen in Enschede een 

goede start te bieden in het onderwijs. Er zijn 

opleidingen gevolgd door de pedagogisch 

medewerkers en er is hard gewerkt aan een 

doorgaande lijn.  

 

Wethouder Eelco Eerenberg maakt een selfie tijdens het IKC symposium 
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 21 juni SAVE THE DATE,  IKC Rijk in de Wijk organiseert opnieuw een mooi festival voor ouders en 

kinderen.  

Cito toetsen 

Januari is de periode van de Cito toetsen. Deze worden twee keer per jaar afgenomen. Ook peuters 
maken op de peuterspeelzaal vaak al een Cito toets. Bij de peuters gaat de juf met ieder kind apart 
zitten en wijst het kind het goede antwoord aan. Vanaf de kleutergroepen wordt er getoetst in de groep 
en strepen de kinderen zelf het goede antwoord aan, of schrijven het op. 

De Cito toets meet hoeveel een kind in het afgelopen half jaar vooruit is gegaan en laat zien of een kind 
ook op de lange termijn de leerstof onthoudt. Dat laatste maakt dat er in de basisschoolleeftijd een 
verschil kan zijn tussen de uitslag van de Cito en de toetsen uit de methode. 

Methode toetsen (rekenen, taal, spelling) meten namelijk of een kind dat wat het net geleerd heeft 
beheerst. Het kan zo zijn dat uw kind een methodetoets goed maakt en een Cito toets “minder”. Dat 
leert ons dan dat uw kind het (nog) lastig vindt om al het geleerde lang te onthouden, te combineren en 
toe te passen.  

Aan de hand van de Cito toetsen maakt school een plan voor een groepje kinderen, hele groep, of soms 
zelfs de hele school.  

“Mijn kind is toch meer dan een Cito uitslag?” Zeker, we weten dat veel ouders daarom ook voor De 
Kiem kiezen. Wij werken aan de ontwikkeling van het hele kind. We helpen de kinderen ontwikkelen 
door spel en onderzoek te doen. Dat maakt ons onderwijs rijk en veelzijdig. 

 

Onze thema’s 

 

 

 

 

 

 

 

De peuterspeelzaal is omgetoverd tot een 

jungle. “Sttt de tijger slaapt”. Kinderen uit 

de bovenbouw lezen de peuters en 

kleuters voor: leuk!!!!! 

“Wij gaan naar de Olympische spelen”  is het 

thema op school. Milan en Daan 

onderzochten hoe ze een bobslee baan 

konden bouwen die echt werkt. Ze laten  

deze trots zien en willen graag even op de 

foto. 


