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Nieuws van de directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toetsen, toetsen en toetsen.  

Het nieuwe jaar begint gelijk al goed. 

“M-ee-t, meet. Z-i-t, zeet. Nee, ik bedoel zit!” Jordy (6) buigt zich op de 

gang van onze school over een tafeltje. Naast hem zit de juf van groep 3. 

Ze heeft een stopwatch in de hand; Jordy maakt een leestoets, de 

’voorjaarsignalering’. „Nu gaan we een verhaaltje lezen”, zegt ze. „Daar ben 

ik niet zo goed in”, aarzelt Jordy. 

De stopwatch is bedoeld om de snelheid waarmee Jordy leest te meten. 

Daarnaast kijkt de juf waar de leerling nog moeite mee heeft bij het lezen. 

„De b en de d vind ik nog moeilijk”, stelt Jordy zelf al vast. 

 

De voorjaarsignalering is niet de enige toets die groep 3 dit jaar heeft 

gemaakt of zal maken – bij lange na niet, blijkt uit een blik op de 

toetskalender. De leesmethode van de school kent heel wat toetsen. De 

rekenmethode ook. En dan zijn er de toetsen van het Cito, in januari en in 

juni. Daarmee komt Jordy dit schooljaar op een totaal van boven de twintig 

toetsen. 

Nu hoeft de Rehobothschool in principe niet zoveel te toetsen. De Inspectie 

van het onderwijs verplicht basisscholen alleen de prestaties van de 

leerlingen in de gaten te houden zolang ze op school zitten. Scholen zijn vrij 

in hun keuze van toets systemen. Maar in de praktijk geldt: praat je over 

toetsen, dan heb je het over Cito. 95 procent van de basisscholen gebruikt 

toetsen van het Cito. Hoeveel scholen er daarnaast nog zogenoemde 

’methodegebonden’ toetsen doen, zoals de leestest die Jordy maakte, is niet 

bekend. 

Het nieuwe kabinet is voorstander van het vele toetsen. Minister Arie Slob 

(onderwijs) wil nieuwe, landelijke toetsen verplichten in groep 3, groep 8 en 

de onderbouw van de middelbare school, die voor iedereen hetzelfde zijn.  

 

Leren als proces met een persoonlijk leerplan onder vlag van de 7 

gewoonten. 

Hoe kijkt de Rehobothschool tegen toetsen aan? Het resultaat van een toets 

is bijna nooit een eindoordeel, behalve bij de eindtoetsen. Toetsen geven 

niet zozeer aan wat een leerling kan, maar waar hij of zij staat in het 

leerproces. Cijfers alleen zeggen niet zoveel. Als je wil weten hoe je kind 

zich ontwikkelt op school zijn het verhaal en de context belangrijker dan het 

cijfer. Zo vindt ook de moeder van Jordy: “Wat mij prettig lijkt, is als school 

het leren meer als een proces ziet en een persoonlijk leerplan opstelt voor 

mijn kind, in plaats van steeds maar weer die focus te leggen op al die 

toetsen.” 

En zo gebeurt het ook. Onze school werkt met de 7 gewoonten, dit heeft ook 

gevolgen voor onze visie op toetsen. Geen focus op de toetsen, maar we 

gaan met de leerling in gesprek, met kind-gesprekken en 

portfoliogesprekken, omdat de grondgedachte is dat ieder kind verschillende 

kwaliteiten heeft en bovendien in eigen tempo ontwikkelt. Onze leerlingen 

krijgen woordelijke feedback in plaats van alleen maar een cijfer. Ze worden 

niet op hun output beoordeeld, maar hoe ze zich persoonlijk ontwikkelen. Je 

geeft kinderen hiermee de kans om te groeien! 
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Nieuwsbrief van de Rehobothschool 
JUBILEUMJAAR EN WISSELING VAN DE WACHT… 

 

2019 is voor de Hervormde Schoolvereniging een jubileumjaar!  

1919 – 2019: 100 JAAR HSN!  

Iets om heel dankbaar voor te zijn….  We gaan er dit jaar uitvoerig bij 

stilstaan. Met personeel, kinderen, ouders en anderen om ons heen. Een 

jubileumcommissie is aan het werk om 2019 een speciale inhoud te geven. 

Vieringen, themaweken, een reünie…  U hoort er zeker meer over. De officiële 

jubileumdatum is 17 juli 2019 en daarom ligt het accent op de tweede helft van het jaar.  2019 

begon voor het personeel al met een mooie nieuwjaarsfair. 

 

Op de eerste zaterdag van 2019 stond er ook een advertentie in twee landelijke dagbladen waarin 

een algemeen directeur wordt gevraagd voor de Hervormde Schoolvereniging te Nijkerk (HSN). 

Tja, de conclusie is niet zo ingewikkeld… inderdaad hoop ik binnen afzienbare tijd de HSN te gaan 

verlaten. Ik vind het jaar 2019 en de huidige staat van de HSN een mooi moment om de dagelijkse 

leiding over te mogen dragen aan een opvolger.  

Hier en daar was dit al bekend en nu, na het verschijnen van de advertentie, wordt er soms naar 

gevraagd. Het lijkt me daarom netjes om een kort berichtje aan ouders en andere nieuwsbrieflezers 

te schrijven. 

 

In goed overleg met het bestuur van de HSN is afgesproken dat per 1 augustus 2019 een nieuwe 

algemeen directeur het stokje van mij hoopt over te nemen. Inmiddels is een sollicitatieprocedure 

opgestart. We hopen op een goede belangstelling en vooral dat er een kandidaat komt die bij de 

HSN en al haar geledingen past en die onze mooie schoolvereniging van harte wil dienen.  

 

Ook is met het bestuur overlegd dat ik in de periode na 1 augustus nog voor de HSN beschikbaar 

blijf in een ondersteunende rol, voor bepaalde lopende projecten en klussen. Het dienstverband zal 

naar verwachting begin 2020 beëindigd worden. Dan hoop ik met pensioen te gaan.  Echter ook 

voor deze nieuwe periode zijn er alweer plannen, want stilzitten is niks voor mij. Dit alles bij 

gezondheid en dus met Deo Volente ervoor. 

 

Ik vertrouw erop u voor dit moment voldoende te hebben ingelicht. 

 

Vriendelijke groet 

Jan Blonk, alg dir HSN 

 

Schoonmaakmedewerker gezocht 
 
Voor de dagelijkse schoonmaak van enkele HSN scholen in Nijkerk, zijn wij dringend op zoek naar een 

schoonmaak medewerker. Liefst met schoonmaak ervaring. 

De werkzaamheden moeten na schooltijd uitgevoerd worden. Het aantal uur is tussen de 7,5 uur en 

20 uur per week. Het salaris en overige voorwaarden zijn aantrekkelijk en conform de geldende CAO. 

Denk hierbij dat je alle schoolvakanties vrij bent. 

Als je zin hebt om te werken bij een leuk en gezellig schoonmaakbedrijf, op een zekers zo leuke school, 

neem dan contact op met mij zodat ik verdere toelichting kan geven op deze functie. Ik hoop snel iets 

van je te horen. 

Tevens zijn we op zoek naar vakantie medewerkers. Wil je werken in de schoolvakantie? Laat het ons 

weten en wie weet kunnen we iets voor elkaar betekenen. 

 

   
Argonweg 7A, 3812 RB Amersfoort 

0334766541 - 0611758681 

dorith@alomschoon.nl 
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Kerk-school-gezinsdienst 
 

In de week van maandag 21 – vrijdag 25 januari 2019 wordt er op alle christelijke scholen in 

Nijkerk en Nijkerkerveen de kerk-school-gezin themaweek gehouden. Het thema van deze week 

is: Jona gehoorzaamt God / Gehoorzamen 

Er worden psalmen en liederen aangeleerd, kringgesprekken gehouden en verwerkingen gemaakt 

door de kinderen. De themaweek wordt afgesloten op zondag 27 januari 2019. De 

Rehobothschool is dit jaar gekoppeld aan de Grote Kerk (aanvang kerkdienst 9.30 uur). 

 

Open morgen 
 

Hierbij willen wij u vast attent maken op de open morgen van woensdag 30 januari 2019. Alle 

basisscholen in Nijkerk zijn dan vrij toegankelijk van 9.00 – 11.30 uur voor ouders die een school 

zoeken voor hun kind dat voor 1 augustus 2020 vier jaar hoopt te worden. In de Stad Nijkerk volgen 

in januari nadere bijzonderheden. U kunt deze open morgen wellicht al onder de aandacht brengen 

van buren en bekenden. Als u al één of meer kinderen op de Rehobothschool hebt, bent u uiteraard 

ook van harte welkom, maar u kunt ook een inschrijfformulier ophalen of downloaden vanaf de site. 

 

De Nationale Voorleesdagen 
 

Buiten is het donker, de januariwind waait om het huis, regen klettert  

tegen de ramen….. en dan samen in een stoel of op bed luisteren naar  

een mooi verhaal….of samen wegdwalen in prachtige tekeningen……  

Wie wil dat nou niet?  
 

Top 10 prentenboeken 

Om de keuze wat te vergemakkelijken zijn er dit jaar ook weer 10 prachtige prentenboeken 

gekozen. Als prentenboek van het jaar staat op nummer 1: 
 

“Een huis voor Harry’’ van Leo Timmers. 

Kater Harry is bijna altijd binnen. Maar als vlinder Vera tikkertje wil 

spelen, gaat hij mee naar buiten. Dan verdwaalt Harry in de stad. 

Alleen Vera weet de weg naar huis. Kan iemand hem helpen Vera te 

vinden? 

De andere 9 boeken staan ook allemaal in het teken van dieren: “Als ik een dinosaurus had’’, “Een 

gulzige geit’’ of “Heb jij misschien Olifant gezien?’’  

Kortom prentenboeken om heerlijk in te duiken. 

 

Voorleestips  

Om het voorlezen nog leuker te maken hierbij twee tips:  

 In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is niet nodig om je extra in te 

spannen en met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de 

orde. Als je langzaam voorleest, goed articuleert en je kind tijdens het voorlezen regelmatig 

aankijkt, dan treft je vaak veel beter de toon en zal je kind goed begrijpen wie er in het boek 

iets zegt. 

 Kinderen willen een verhaal vaak eindeloos horen en telkens opnieuw vinden ze het weer 

prachtig. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het feest der 

herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets 

nieuws in de plaatjes. Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn 

als je elke keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het 

thema, de personages, heeft je kind zelf wel eens zoiets meegemaakt? 

Lidmaatschap bibliotheek 

Wekelijks komen er prachtige nieuwe boeken in de bibliotheek. Het lidmaatschap is gratis voor de 

kinderen van onze school. Kom naar de bibliotheek en veel leesplezier toegewenst!  

Elly Pijpers, leesconsulent 
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Rehobothschool 

Brink 43 a 

3861 VA  Nijkerk 

Telefoon: 

033-2451709 

E-mail: 

  directie.rehoboth@hsn-scholen.nl 

 
 

 

        
 
 

   
 
 

 

   Nieuwsbrief van de Rehobothschool 

  

23 januari Inloopspreekuur gebiedsteam 

27 januari Kerk-school-gezinsdienst 

30 januari Open morgen 

6 februari Inloopspreekuur gebiedsteam 

13 februari Oudergebedsgroep 

15 februari Ouderinloop 

19 februari Rapport mee 

20 februari Spreekmiddag/-avond 

25 febr. t/m 1 maart Voorjaarsvakantie 

6 maart Inloopspreekuur gebiedsteam 

13 maart Biddag 

13 maart Oudergebedsgroep 

15 maart Ouderinloop 

20 maart Inloopspreekuur gebiedsteam 

3 april Inloopspreekuur gebiedsteam 

10 april Oudergebedsgroep 

12 april Koningsspelen 

15 april Ouderinloop 

16, 17 en 18 april Dia toets 

17 april Inloopspreekuur gebiedsteam 

18 april Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij) 

19 april t/m 3 mei Meivakantie 

15 mei Oudergebedsgroep 

15 mei  Ouderinloop 

15 mei Inloopspreekuur gebiedsteam 

23 mei Schoolreis groep 3 t/m 6 (groepen 1, 2, 

7 en 8 zijn vrij) 

29 mei Schoolreis groep 1 en 2 

29 mei Inloopspreekuur gebiedsteam 

30 en 31 mei Hemelvaartsdag 

5 juni Pinksterviering 

6 en 7 juni Schoolkamp groepen 7 

10 juni 2e Pinksterdag 

12 juni Oudergebedsgroep 

12 juni Inloopspreekuur gebiedsteam 

14 juni Ouderinloop 

17 t/m 19 juni Schoolkamp groepen 8 

26 juni Inloopspreekuur gebiedsteam 

9 juli Rapport mee 

10 juli Inloopspreekuur gebiedsteam 

10 juli Spreekmiddag/-avond 

19 juli Leerlingen ’s middags vrij 

22 juli t/m 30 augustus Zomervakantie 

 

 
 

 

Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kindercaravan de Rank 
 

Kindercaravan de Rank staat vanaf 29 november jl. op donderdag bij de 

Rehobothschool, in de bijlage vindt u de brief en de poster. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


