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Rekencijfers op het rapport 
 

Vandaag krijgen alle kinderen hun rapport mee. Voor de groepen 3 tot en met 7 is er iets 

veranderd in het rekencijfer. Dit komt door de nieuwe rekenmethode. In plaats van een cijfer op 

minimum, basis of plus krijgen de kinderen nu een cijfer op referentieniveau 1S. Niveau 1S geeft 

aan streefniveau, dit is het rekenniveau waar wij naar streven. Er zijn ook kinderen voor wie het 

niveau 1 S te moeilijk is. Zij krijgen een cijfer op niveau 1 F (fundamenteel). Dit onderscheid 

maken wij meestal pas vanaf groep 5 of 6, omdat we de kinderen zo lang mogelijk op 1 S-niveau 

mee willen laten doen. 

Als u kind op 1 F niveau gaat werken, wordt dit altijd met u besproken. Kinderen die op 1 F niveau 

werken, krijgen uiteraard ook hun cijfer op 1 F niveau op het rapport. 

 

Hieronder nog wat extra informatie over de referentieniveaus: 

 
Sinds augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. 

Referentieniveaus zorgen dat het voorgezet onderwijs goed aansluit op het basisonderwijs en daarna weer 

op het vervolgonderwijs (mbo, hbo, universiteit). De niveaus bepalen welke stof een kind moet beheersen in 

welke fase van zijn schoolloopbaan. 

  

Het basisniveau 1F is het niveau dat kinderen aan het einde van de basisschool minimaal zouden moeten 

beheersen. Maar het gewenste niveau ligt hoger. De overheid heeft de wens dat het grootste deel van de 

leerlingen aan het eind van de basisschool een hoger niveau behaalt, het streefniveau 1S. Voor taal staat 1S 

gelijk aan de tweede stap in het basisniveau: 2F. Bij taal op niveau 1F moet je denken aan teksten met een 

eenvoudige structuur en met vaak gebruikte woorden. Bij 2F zijn de teksten iets ingewikkelder. Bij rekenen 

wordt op niveau 1F met eenvoudige getallen gerekend. Bij 1S rekent je kind met complexere getallen en zijn 

er meer denkstappen nodig om een rekenopgave op te lossen. 

  

Niet alle kinderen zullen het streefniveau halen. Voor ongeveer een derde van de kinderen is dat te hoog 

gegrepen. Rond groep 6 wordt meestal duidelijk naar op welk niveau je kind ongeveer afstevent. De inzet is 

dat je kind minimaal het basisniveau 1F haalt aan het eind van de basisschool. Ook zijn er kinderen die juist 

een hoger niveau halen op de basisschool. 

  

  

 

 

 

Toneellessen 



 
 

Misschien heeft u het al van uw kinderen gehoord? De groepen 3 tot en met 8 krijgen deze 

weken toneellessen van leerlingen van stichting jeugdtheaterhuis Zuid-Holland van Theo Ham 

https://www.jeugdtheaterhuis.nl/. 

Ook willen we u attenderen op de familievoorstelling Beer in het Luxor, ook van het 

jeugdtheaterhuis. https://www.beerdemusical.nl/ 

 

Periodeafsluiting vrijdag 21 februari en start voorjaarsvakantie 

Op de laatste vrijdagochtend voor de voorjaarsvakantie is het dit keer de beurt aan de groepen 

1-2b, 4 en 7 om op te mogen treden in het Cultuurhuis. Ouders van de kinderen van deze groepen 

zijn welkom om te komen kijken. De optredens starten om 10 uur en duren ongeveer een uurtje 

bij elkaar. De leerlingen gaan na het optreden weer terug naar school. 

Vanaf 12 uur zijn alle kinderen vrij. We wensen iedereen vast een fijne voorjaarsvakantie! 

 

Bericht van onze coördinator leerlingenzorg 

 

 

Belangrijke data de komende tijd  

 
Vrijdag 7 februari rapport mee 

Donderdag 13 februari contactavond 

Vrijdag 21 februari periodeafsluiting groep 1-2 b, 7 en 4 om 10 uur. Alle kinderen zijn om 12 uur 

uit. 

Maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari voorjaarsvakantie 
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