Nieuwsbron
16 april 2021
Agenda
19-04-2021
20-04-2021
21-04-2021
23-04-2021
26-04-2021
27-04-2021
30-04-2021
03-05-2021

De kleutergroepen kijken via een Livestream naar Het Veterstrikconcert- De Grote Haay
Iep Eindtoets groep 8
Iep Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Laatste dag invullen tevredenheidspeiling
Koningsdag. Alle kinderen vrij.
De volgende Nieuwsbron komt uit.
Meivakan e t/m 14 mei

Project
Afgelopen week is ons schoolbrede project “Reizen door de jd” van start gegaan. Alle groepen werken
in hun klas over een bepaalde jd of onderdeel uit de geschiedenis. Omdat we dit jaar geen kijkavond
kunnen organiseren, maken we een ﬁlm op donderdag 22 april. Deze ﬁlm wordt op maandag 26 april
met alle ouders van school gedeeld door middel van een privé link. Op die manier hopen we u toch mee
te kunnen nemen in alles wat wij leren van de geschiedenis.
Kwaliteitsonderzoek
U hee deze week een uitnodiging gekregen om mee te doen aan het kwaliteitsonderzoek van onze
school. We zouden het zeer op prijs stellen wanneer u de vragenlijst zou willen invullen, indien u dit nog
niet hee gedaan. Uw antwoorden worden absoluut anoniem verwerkt. Het invullen kost u naar
scha ng 10 minuten. U kunt overigens tussen jds gegevens opslaan, zodat u eventueel op een ander
moment de vragenlijst verder kunt afmaken. Sluit u, na de laatste vraag, het onderzoek af, dan kunt u
daarna niets meer wijzigen. Uw antwoorden worden direct verwerkt in het totale overzicht van
resultaten. Het is voor ons belangrijk dat u allemaal meedoet, omdat we de uitslagen willen gebruiken
voor ons huidige schoolplan 2020-2024. Samen maken we tenslo e de school. De uitkomsten zullen we
via de Nieuwsbron met u delen.
Iep toets
Komende week maken de leerlingen van groep 8 een eindtoets.
De eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de
referen eniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de
eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past. De
eindtoets is dus een hulpmiddel om vast te stellen of het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs goed op elkaar
aansluiten.
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt met de eindtoets van het Cito. Vorig jaar hebben we, na overleg
met de MR, de keuze gemaakt voor de eindtoets van IEP. Echter is deze toen wegens Corona niet
doorgegaan. Dit jaar doen we dus voor de eerste keer mee met de IEP toets.
De belangrijkste redenen om te veranderen van eindtoets zijn dat de IEP toets veel kindvriendelijker is
en ook veel minder jd in beslag neemt.
De IEP Eindtoets is een papieren toets die de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen
meet en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur. Met een mooie en frisse opmaak, leuke
teksten en heldere vragen verlagen we de spanning zoveel mogelijk bij de leerlingen, zodat ze écht
kunnen laten zien op welk niveau ze zi en. Toetsen mogen namelijk vooral ook leuk zijn om te maken,
dat haalt het beste in een leerling naar boven.

Iedere leerling kan de IEP Eindtoets maken, we selecteren vooraf niet op niveau. De vragen lopen op in
moeilijkheidsgraad. Zo ervaart iedere leerling een succes gevoel en krijgt iedere leerling bij iedere vraag
de eerlijke kans om te laten zien wat hij kan. Daarnaast hee de IEP ook open vragen.
Taal vormt geen struikelblok bij rekenen, je ziet dan ook veel kale rekensommen terug.
De eindtoets van IEP is één van de 5 eindtoetsen voor het basisonderwijs die erkend wordt door het
ministerie van OCW.
Zel est
Wij krijgen regelma g de vraag van ouders of hun verkouden kind een zel est kan doen.
De zel esten zijn niet bedoeld voor:
- Kinderen met klachten;
- Kinderen die contact hadden met iemand met corona;
In deze gevallen moet u een testafspraak bij de GGD maken. Daar doet een professional de test.
Daardoor is de uitslag meer betrouwbaar.

Nieuws vanuit Veilig Verkeer Nederland
Kinderen die elke dag met de auto naar school worden gebracht, leren vanaf de achterbank niet hoe ze
veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Bovendien vinden ze het vaak leuker om zelf naar school te
lopen of te ﬁetsen! Het is voor ouders heel spannend om hun kind los te laten in het verkeer, daarvoor is
vertrouwen erg belangrijk. Niet alleen vertrouwen in het verkeersinzicht van het kind, maar ook in de
verkeerssitua e in de omgeving. We kunnen dat vertrouwen versterken door samen met school, ouders
en kinderen een veilige schoolomgeving te creëren. Een veilige schoolomgeving is belangrijk voor de
veiligheid van de kinderen.
Afgelopen week is de Meedoen is makkelijk-campagne gestart. We vragen op een
posi eve manier aandacht voor een probleem dat veel scholen herkennen:
verkeersdrukte rondom de basisschool.
80% van de basisschoolkinderen woont binnen een straal van 3 kilometer bij hun
school vandaan. Dan moet het toch haalbaar zijn dat ouders en kinderen vaker gaan
lopen of de ﬁets pakken op weg naar school.

