NIEUWSBRIEF Nederlandse Taal- en Cultuurschool Budapest
Januari 2013
inhoud
• Kalender voor de komende periode
• Inhaalles sneeuwdag
• Cito groep 1 en 2
• Toetszaterdag groep 3 t/m VO 4
• Cito eindtoets groep 8
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Kalender voor de komende periode
Dinsdag 22 en 29 januari:
Zaterdag 2 februari:
Dinsdag 5 februari:
Dinsdag 5 t/m donderdag 7 februari
Maandag 11 en dinsdag 12 Februari:
Maandag11 februari:
18 – 22 februari:
Maandag 25 en dinsdag 26 februari:
Zaterdag 9 maart:

Cito groep 1 en 2 (tijdens de les)
Toetszaterdag groep 3 t/m VO 4
Rapporten groep 1 en 2
Afname Cito Eindtoets, groep 8
Rapporten groep 3 t/m VO 4
10-minuten gesprekken Groep 1 en 2
Ski-vakantie
10-minutengesprekken groep 3 t/m VO 4
Cultuurdag groep 3 t/m VO 4

De gehele schoolkalender is te vinden op onze website www.ntcschoolbudapest.nl onder het kopje
Documenten.
Inhaalles sneeuwdagen
Als school streven wij ernaar om zo min mogelijk uitval te hebben. Echter daar wij afhankelijk zijn van
de AISB zullen wij indien zij de deuren sluit ook onze lessen moeten afzeggen. Een recent voorbeeld
is afgelopen week dat er dermate veel sneeuw was gevallen dat de meeste internationale scholen,
waaronder AISB, besloten niet open te gaan. Ingeval dit eenmalig voor een groep gebeurt heeft dit
geen verdere consequenties voor de leerlingen. Echter wanneer een groep voor een tweede maal
getroffen wordt, zal er een inhaalles gaan plaatsvinden op zaterdag 23 maart. (Zie kalender
schooljaar 2012/2013) Ook zullen de leerlingen van hun leerkracht werk toegestuurd krijgen om
gedurende de week aan te werken.
Cito groep 1 en 2
Op dinsdag 22 januari zal de Cito rekentoets afgenomen worden en op 29 januari zal de Cito
taaltoets afgenomen worden. Dit zal tijdens de les plaatsvinden.
Toetszaterdag groep 3 t/m VO 4
Op zaterdag 2 februari van 9.30-12.30 uur worden alle leerlingen van groep 3 t/m VO4 (excl groep 8)
om 9.30 uur verwacht op de Nagykovácsi Campus van de AISB voor de eerste toetszaterdag van dit
schooljaar.
Tussen de toetsen door zijn er voldoende spellen en boeken voor de nodige ontspanning en
desgewenst kunnen uw kinderen eigen speelmateriaal, boek en/of muziek (mp3-speler) meenemen.
Geeft u uw kind een (gezonde) snack/fruit en wat te drinken mee.
De toetsresultaten worden in het rapport opgenomen.
Absentie bij de toetszaterdagen
Aangezien de school zeer veel waarde hecht aan de toetsen en alleen met informatie verkregen op
dat moment een inschatting kan maken van het niveau van het kind en een plan kan maken
eventuele hiaten te behandelen, moeten deze toetsen gemaakt worden. Aangezien het gebleken is
dat het voorkomt dat een kind om een dringende reden niet aanwezig kan zijn op de daarvoor
bepaalde zaterdag, heeft het bestuur van de school besloten, gelegenheid te creëren voor

inhaalmogelijkheden. Deze vinden op de maandag of dinsdag volgend op de toetszaterdag plaats.
De extra kosten hiervoor (25 Euro per kind) worden aan de ouders doorberekend.
Nieuwe toetsen in het Voortgezet Onderwijs:
In het basisonderwijs hebben we ze al, de CITO-toetsen die losstaan van de leermethode, waarmee
je als school kunt meten hoe de leerlingen scoren ten opzichte van andere scholieren. Maar in het
voortgezet onderwijs ontbrak zo'n meetinstrument nog. Een gemis, vonden wij. Voor de leraren, maar
ook voor de leerlingen en de ouders is het belangrijk om te weten hoe onze leerlingen scoren ten
opzichte van hun leeftijdsgenoten in Nederland. Bovendien zijn de resultaten van een onafhankelijke
toets van belang voor leerlingen die eventueel naar Nederland terugkeren.
Daarom gaan VO 1 en VO 2 vanaf de komende toetszaterdag (2 februari) werken met de taaltoetsen
van Diataal. Diataal is in Nederland al een begrip. Na CITO is het in het voorgezet onderwijs de
belangrijkste aanbieder van toetsen die los staan van de leermethode. We hebben voor Diataal
gekozen omdat, zoals de naam al zegt, Diataal gespecialiseerd is in taaltoetsen. Voordeel van
Diataal boven de CITO-toets is dat de toetsen elektronisch worden afgenomen en de uitslag meteen
bekend is. Daarnaast hebben de Diataaltoetsen het grote voordeel dat het systeem tijdens de toets
volgt hoe de leerling het doet, en indien nodig eventueel een makkelijkere of een moeilijkere
vervolgopdracht geeft, zodat leerlingen niet het gevoel hebben dat ze de hele tijd boven (of onder)
hun macht zitten te werken. CITO en Diataal gebruiken beide dezelfde landelijke normering voor de
berekening van de toetsresultaten.
Cito eindtoets groep 8
De Cito einddtoets zal plaatsvinden op 5, 6 en 7 februari. Meer informatie hierover krijgen de
desbetreffende ouders via de leerkracht.
Rapporten
Op 5 februari ontvangen de leerlingen van de groepen 1 en 2 hun rapport. Op 11 februari worden de
rapporten in de hogere groepen uitgedeeld. In de rapporten staan naast de resultaten van de
onafhankelijke toetsen ook de vorderingen van de leerlingen in het algemeen vermeld.
10-minuten avond
Op 11 februari zullen de 10 minuten gesprekken plaatsvinden voor groep 1 en 2.
Op 25 en 26 februari zullen de 10 minuten gesprekken plaatsvinden voor groep 3 t/m VO 4.
Zoals gewoonlijk kunt u dan de voortgang van uw kind(eren) met de desbetreffende leerkracht
bespreken naar aanleiding van het rapport. U kunt zich na het lezen van het rapport opgeven bij
Martine Bijvoet, info@ntcschoolbudapest.nl. Zie daarvoor het uitnodigingsbriefje bij het rapport.
Cultuurdag
Op zaterdag 9 maart is er weer een verplichte cultuurdag voor groep 3 t/m VO 4.
.
Het VO op excursie
De cultuurdag van 9 maart zal er voor het VO heel anders uitzien dan andere malen. We brengen die
dag samen met de Nederlandse architect Dick Sikkes een bezoek aan een project in het achtste
district dat zijn bureau uitvoert. Sikkes vertelt ons eerst wat er komt kijken bij zijn vak. Hij is een
enthousiast verteller, die goed duidelijk weet te maken dat het bij bouwen niet alleen om steen gaan.
Vervolgens gaan we samen op stap. Uiteindelijk is het de bedoeling om ook nog zelf aan de slag te
gaan met het bedenken van ideeën voor een project.
Groepen 3 tot en met 8:
Lang geleden…, Overal en Ergens…, Een hele kunst…, prachtige boeken die de kern vormen van
ons cultuuronderwijs. Wij zijn dan ook zeer vereerd dat de schrijver en illustrator van deze boeken,
Arend van Dam en Alex de Wolf, bij ons op bezoek komen tijdens de cultuurdag van zaterdag 9
maart. Reizen door de Nederlandse geschiedenis, schilderen als Van Gogh, avonturen in de
provinciën, alles is mogelijk op deze cultuurdag!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u zich altijd richten tot het bestuur of de
directeur van de school.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en de leerkrachten,
Karen Höhner
Website: www.ntcschoolbudapest.nl Check regelmatig onze website voor het laatste nieuws.
Email: info@ntcschoolbudapest.nl

