
NIEUWSBRIEF 

 
9 juni 
-Speciaal schoolreisje  
groep 1/2 
-Juf Lucinda jarig 
 
14 juni 
Start Cito toetsweken 
 
15 juni 
-Afsluiting thema:  
Delftlandse spelen 
-MR vergadering 
 
17 juni 
GMR vergadering 
 
20 juni 
Vaderdag 
 
21 juni 
Leerlingenraad  
 
23 juni  
Bekendmaking 
Kinderjury  
 
24 juni 
Speciaal school-
reisje  
groep 7/8 
 
28 juni 
Speciaal schoolreisje  
groep 3 t/m 6 
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AGENDA               

MijnRapportFolio 

OBS Delftlanden mag sinds kort gebruik maken 

van het programma MijnRapportfolio. Het in 

gebruik nemen heeft even geduurd, omdat het 

samen met de leerkrachten van onze school  is 

ingericht en het nu aansluit op de wensen en 

visie van onze school. MijnRapportfolio is een 

combinatie van een digitaal portfolio en een 

digitaal leerlingenrapport. We starten eerst met 

3 onderdelen, zodat alle gebruikers (kinderen, 

ouders en leerkrachten) bekend raken met het 

programma.  

Er is een introductiefilmpje beschikbaar om u 

een impressie te geven over hoe het programma  

MijnRapportfolio eruit ziet. Er zitten veel moge-

lijkheden in het programma. Het filmpje laat 

meer onderdelen zien dan  waar wij mee starten.  

 

 

Volgend schooljaar gaan we het programma 
verder uitbreiden en worden er meer onderde-
len actief gemaakt. 

U kunt het filmpje bekijken door op de volgende 
link te klikken:  

https://www.youtube.com/watch?v=VvHT-wMza5s  

 

Binnenkort ont-
vangt u meer infor-
matie over de on-
derdelen die we 
actief maken,   
vragen we uw toe-
stemming voor het 
gebruik van het 
programma (AVG) en krijgt u inloggegevens om 
ook thuis in te kunnen loggen.  

NIEUWTJES UIT DE SCHOOL 
Hoera!! 100 leerlingen op onze school! 

OBS Delftlanden heeft na de meivakantie de 
100ste leerling mogen ontvangen! Om dit te 
vieren hebben we alle kinderen op iets lek-
kers getrakteerd.  

Vanwege dreigend ruimtegebrek zijn we met 
de gemeente in gesprek over de mogelijkhe-
den die er zijn om meer ruimte te genereren. 
Zodra we concreet weten welke acties wor-
den ondernomen, wordt u uiteraard op de 
hoogte gebracht.  

Centrale Eindtoets  

Alle kinderen van groep 8 hebben deze week de uitslag van de 
Centrale Eindtoets ontvangen.  Meester Michel en alle juffen 
van school zijn zeer trots op de resultaten die zijn behaald.              
Een groot compliment voor de kinderen van groep 8! 

Behalve de leerlingrapporten ontvangt de school ook een rap-
portage op schoolniveau. Het schoolrapport bevat een over-
zicht van de resultaten van alle leerlingen die dit jaar de Cen-
trale Eindtoets hebben gemaakt.  

De leerlingen van groep 
8 op OBS Delftlanden 
hebben een gemiddelde 
score van 537,9 behaald 
(het landelijk gemiddel-
de is 534,5).                                 #TROTSOPONZELEERLINGEN 

Cito toets en leerlingenrapport 

In de week van 14 juni gaan we starten met het afnemen van 
de Cito toetsen. We starten later dan voorgaande jaren, om-
dat de Cito midden toetsen ook later zijn afgenomen. Het 2e 
leerlingrapport zal hierdoor iets later mee naar huis gaan. Op 
vrijdag 2 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 

https://www.youtube.com/watch?v=VvHT-wMza5s


 

 


