
Beste allemaal,

De voorjaarsvakantie is alweer voorbij! Ik hoop dat jullie allen hebben
kunnen genieten van de vakantie. De tijd vliegt en dat spreekwoord kennen
we waarschijnlijk allemaal, maar het blijkt inderdaad ook te kloppen, want
we zitten alweer in de maand maart, dus zo heel ver weg richting de
zomervakantie is het echt niet meer.

We hebben eind februari bezoek gehad van de inspecteur van het
onderwijs, Lesley de Groot, van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap. Over een tijdje krijgen wij een uitgewerkt en definitief verslag
van dit bezoek. Het inspectieverslag wordt beoordeeld met een voldoende
of een onvoldoende. In het eindgesprek op het einde van de week kregen
wij te horen dat NTSL een mooie voldoende heeft gescoord. En hier zijn we
heel trots op!

ntsl.bestuur@gmail.com

+260 965 75 24 90
ntsl.zambia@gmail.com

veel

leesplezier
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HET OUDE EGYPTE 
ZATERDAG 18 FEBRUARI 2023

 
 
 

Het was weer een hele gezellige
cultuurmorgen met als thema:
Het Oude Egypte. Het boek HET
LAND VAN DE NIJL van VOS EN
HAAS stond centraal. Door
omstandigheden moesten we
op het allerlaatste moment
uitwijken naar de school, maar
dat ging allemaal prima en het
was heel fijn om met alle
kinderen daar aan de slag te
kunnen gaan.

Het was prachtig om een aantal opmerkingen 
van de kinderen te horen, zoals: 

'Maar dan loopt alles onder water. Is dat niet 
gevaarlijk?' 'Waar zijn de mummies?" Waarom 
rijden zij op een grote boot?' 'Waarom heeft 

die man een hoofd van een krokodil?' ‘Als je in 
die piramide zat, kon je de weg NOOIT meer 
terug vinden en kon je er ook NOOIT meer 

uitkomen.

RAPPORTEN

De rapporten hebben jullie intussen allemaal 
gekregen. Zoals eerder aangegeven gaan er dit 
jaar drie rapporten uit tijdens het schooljaar, 
waarbij het eerste en derde rapport een 
uitgebreide toelichting geeft, naast de lijst met 
beoordelingen. Het tweede rapport geeft alleen 
veranderingen binnen de lijst met beoordelingen 
aan. De uitnodiging voor de oudergesprekken 
komt bij het eerste rapport en het derde rapport, 
maar mocht er een reden zijn om tussendoor 
even een gesprek te hebben, dan kunnen jullie 
mij natuurlijk altijd bereiken.
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DE TOETSEN 
Ik geef hier nog even in het kort een uitleg van de 

verschillende testen, die een beeld geven van waar elk 
kind op dit moment staat voor deze verschillende 

onderdelen, maar daarbij is het van groot belang om 
dan vooral te kijken naar de progressie die zij / hij heeft 
gemaakt. Niet elk kind is hetzelfde en niet elk kind heeft 
dezelfde onderwijsachtergrond, dus dat kan van kind tot 

kind verschillen. Daarom is het belangrijk om te kijken 
waar het kind op een gegeven moment staat en welke 

progressie er kan zijn op weg naar de volgende stap. Op 
NTSL werken wij met de volgende (vaste) toetsen en dat 

zijn:

1. AVI Toets.
AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Het is een systeem dat is 
ontwikkeld vanuit de gemiddelde leesontwikkeling van kinderen om de leesvaardigheid 
van kinderen te kunnen meten. Het AVI systeem bestaat uit AVI-toetskaarten en heeft 
12 niveaus. De aanduiding is gekoppeld aan het leerjaar van de basisschool.  
De twaalf AVI-niveaus zijn: AVI-Start - M3 - E3 - M4 - E4 - M5 - E5 - M6- E6- M7 - E7 - AVI 
Plus. Het M3 niveau is het niveau wat halverwege groep 3 bereikt moet zijn. Daarna 
volgt E3, het niveau van eind groep 3. Zo gaat dat door tot en met groep 7. Het laatste 
niveau heet AVI-Plus. Op vrijwel alle kinderboeken staat het AVI-niveau op de achterflap 
vermeld. 

2. CITO Toets, Begrijpend Lezen.
In de Cito Begrijpend Lezen komen de volgende zaken aan bod:                                                 
Wat staat er eigenlijk? Voor wie heeft de schrijver de tekst geschreven? Waarom heeft 
hij / zij deze tekst geschreven? Dit zijn vragen die horen bij het domein Begrijpend lezen. 
Kinderen hebben deze vaardigheid de rest van hun leven nodig. In de Cito-toetsen 
Begrijpend lezen komen verschillende soorten opgaven voor. Bijvoorbeeld vragen over 
teksten en invulopgaven. Alles wordt met meerkeuzeopgaven getoetst.

3. CITO Toets, Spelling.
Spelling is, net als begrijpend lezen, een belangrijke vaardigheid voor het leven. Daarom 
toetsen de meeste basisscholen het spellingsniveau vanaf groep 3. Met de Cito-toetsen 
spelling worden de verschillende spellingcategorieën getoetst. Dit zijn soorten woorden 
met dezelfde spellingregel. Voorbeelden van een spellingcategorie zijn: Woorden met 
een -t / -d, zoals hond en taart, Woorden met -i, die klinken als -ie, zoals piloot en 
piramide, Woorden met een open lettergreep, zoals loop en lopen / raam en ramen. 
Om het niveau te toetsen, nemen leerkrachten dictees af. De leerkracht leest een 
woord of zin op en de kinderen schrijven het op. De werkwoordspelling komt alleen 
voor in de Cito-toetsen spelling van groep 7 en groep 8.



JAARKALENDER 2023

Vrijdag 7 april tem vrijdag 14 april 
PAASVAKANTIE 

Vrijdag 28 april 2023
KENNETH KAUNDA'S BIRTHDAY
de NTSL-lessen gaan wel door

Maandag 1 mei 2023
LABOUR DAY - Geen les 

Zaterdag 6 mei 2023
CULTUURNAMIDDAG - KINDERKONINGSDAG

Donderdag 25 mei 2023
AFRICAN FREEDOM DAY - Geen les

DANK OM TE LEZEN, FIJNE GROETJES, MEESTER BERT


