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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

Deze keer zit er niet zo heel veel
tijd tussen de vorige en deze
nieuwsbrief, maar zo net na de
voorjaarsvakantie zijn er toch veel
interessante zaken om u over te
informeren.
De kinderen hebben in ieder geval
samen met hun ouders mogen
genieten van een heerlijk weekje
uitrusten na alle inspanningen in de
afgelopen weken. Er is veel
getoetst, want januari en februari
zijn traditioneel de toetsweken bij
uitstek.
Voor groep 8 zit de Eindcito-toets
erop en is het wachten op de
uitslag. Ook erg spannend, maar
dat zal ongetwijfeld loslopen.
We hopen in ieder geval dat
iedereen weer uitgerust is na deze
heerlijke vakantie.
Marco van Bers
Directeur
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schoolreis
2 juni 2014
(staat niet vermeld in de schoolkalender)
Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
In de maand januari en februari zijn dat
Seppe en Daniël.
We wensen Seppe en Daniel heel veel
plezier en een onvergetelijke tijd op De
Achtsprong!!
En natuurlijk zijn er nog véééél mééér
leerlingen van harte welkom op onze
school!

De komende maanden komen in ieder geval
Naomi, Charlotte en Saphira naar De
Achtsprong, maar er gaat ook een grote
groep 8 weg aan het eind van dit
schooljaar…..

Dus,
zegt
het
voort,
want
het
leerlingaantal is voor De Achtsprong als
kleine dorpsschool en daarmee ook voor
uw eigen kind, van groot belang. En de
beste reclame is nog altijd mond-opmondreclame!!!!!!
Aanmelden nieuwe leerlingen
Gedurende het schooljaar stromen er
regelmatig nieuwe kleuters groep 1-2
binnen. Om optimaal te kunnen inspelen op
toekomstige ontwikkelingen binnen het
onderwijs is het van belang het
toekomstig aantal leerlingen zo precies
mogelijk in te schatten.
Daarom vragen wij u of u uw kinderen, die
komend schooljaar 4 jaar worden en die u
bij ons op school wilt plaatsen, alstublieft
zo spoedig mogelijk wilt inschrijven.
Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen uit
uw omgeving, die graag naar De
Achtsprong willen komen.
Later dit schooljaar staan er ook 2 open
dagen gepland (18 en 20 maart 2014).
Te laat komen
Regelmatig staat een berichtje over te
laat
komen
in
de
nieuwsbrief.
Leerkrachten
merken
namelijk
dat
sommige leerlingen het graag scherp
spelen: als de tweede bel gaat komen ze
binnen stormen, maar gevolg is toch dat
ze te laat zijn. De lessen beginnen
namelijk OP het moment dat de tweede
schoolbel gaat. En dan moeten zij nog hun
jas ophangen en de tas uitpakken……..
Het te laat binnen komen, ook al is het
maar een minuut, is vervelend voor
iedereen: de leerkracht is net met
zijn/haar verhaal begonnen, de aandacht
van de andere kinderen is weg en de telaat-komer voelt zich ook niet prettig! Te
laat komen wordt als ongeoorloofd
verzuim genoteerd en de school is
verplicht aan de leerplichtambtenaar door
te geven als een leerling stelselmatig te
laat komt.
Uiteraard wordt door school in een vroeg
stadium de zorgen omtrent het te laat
komen uitgesproken tegen de ouders.
Soms weten ouders namelijk niet dat hun
kind (regelmatig) te laat komt.

En daar zit het probleem: als ouders
verwacht u, terecht, dat uw kind op
school, in de klas, zit. Als dat niet het
geval is, wilt u dat natuurlijk graag weten.
Het is onze ervaring dat ouders altijd een
oplossing mee zoeken, als dat niet het
geval is.
Hierbij daarom een oproep om uw kind
ruim op tijd naar school te sturen / te
brengen. Zo zorgen we er gezamenlijk
voor dat de kinderen op tijd daar zijn,
waar we ze verwachten.
Nieuwe normering CITO-toetsen
Aan
deze
nieuwsbrief
hangt
een
informatiebrief over de nieuwe normering
van CITO-toetsen.
Het is erg belangrijk om deze informatie
goed door te nemen om verrassingen in de
toekomst te voorkomen.
Hoewel De Achtsprong niets over deze
normering te zeggen heeft (het is geen
keuze, maar een wettelijke verplichting),
kunt u natuurlijk wel met al uw vragen bij
ons terecht.
In gesprek met de leerkracht van uw
kind
Steeds vaker merken we dat ouders na
schooltijd leerkrachten willen spreken
over
schoolse
zaken,
lessen,
gebeurtenissen in de lessen, toetsen enz.
en dat juichen we alleen maar toe!!! We
zien ouders als educatieve partners en dat
betekent dat we er met z’n allen (school
én ouders) samenwerken in het belang van
het kind.
Het werkt echter niet goed als ouders de
school in rennen en van de leerkracht
verwachten direct het gesprek aan te
kunnen gaan. Het kan zijn dat de les
(bijna) begint of de leerkracht heeft een
andere
afspraak/vergadering
na
schooltijd.
In dat geval, uitgezonderd in een
crisissituatie natuurlijk, vragen we u om
een afspraak te maken, zoals ook
beschreven staat in de richtlijnen van de
ouder-school-leerlingcommunicatie, die u
onlangs ontvangen heeft!! De les kan dan
gewoon beginnen, zoals ouders en
leerlingen
mogen
verwachten
en
afspraken/vergaderingen
van
de
leerkrachten kunnen dan doorgaan zoals
gepland.

Door het maken van een afspraak kan de
leerkracht alle tijd nemen voor een
aandacht geven aan het gesprek met u.
Het voorkomt ook dat gesprekken tussen
leerkrachten en ouders over situaties of
leerlingen op de gang of met open deuren
plaatsvinden en daardoor minder aandacht
krijgen dat noodzakelijk is of dat andere
ouders/leerlingen dingen meekrijgen, die
niet voor hun bestemd zijn.
Wij vragen hiervoor uw begrip en
medewerking.
Wist u dat?
U met de schoolapp Gerichte berichten
altijd
en
overal
een
up-to-date
schoolkalender bij de hand heeft?
Het belang van thuis samen lezen.

Het is van groot belang dat kinderen vanaf
groep 3 thuis oefenen met lezen.

Veel kinderen die moeite hebben met
lezen vinden dit niet leuk. Door
afwisselend een stukje te lezen, krijgt je
kind de helft van het verhaal ‘cadeau’ en
kan het zonder eigen inspanning genieten
van het verhaal. Toch blijft het zo
ongemerkt veel oefenen.
Nieuws uit de MR
Op 9 januari jl. zat de MR (weer) bij
elkaar voor de derde MR-vergadering van
dit schooljaar en hierbij een overzicht van
de besproken punten op een rijtje.
Nieuws uit het team:
Nieuwe

groepsbezetting

voorjaarsvakantie.

Tijdens

na

de
het

zwangerschapsverlof van Juf Sanne komt
meester Roeland als fulltime invaller in
groep 3-4. De extra formatie en daarmee
de extra uren van juf Loes Heintjes in
groep 7-8 zijn afgerond. De uren van juf
Loes Heintjes worden nu opgevuld in groep
5-6.
Communicatie naar de ouders:
Elke vergadering wordt er uitgebreid
gesproken over de communicatie tussen
school en ouders. We zijn hier zeer
tevreden over.

Nieuw MRlid…..
Ronald Bout heeft aangegeven dat hij,
door

drukke

werkzaamheden,

de

oudergeleding van de MR gaat verlaten.
We bedanken Ronald voor zijn inzet. Via
een brief aan de ouders komt er een
oproep voor een nieuw lid.
Tot zover de belangrijkste punten die we
besproken hebben, tot de volgende keer.
Groeten van de MR
Het schoolondersteuningsteam (SMW en
CJG) bij uw kind op school
Aan de

school

van

uw kind

is

een

jeugdverpleegkundige van het Centrum
voor Jeugd en Gezin verbonden.
Naast de gesprekken, onderzoeken en
voorlichtingen

die

de

jeugdverpleegkundige uitvoert, neemt zij

Nieuws van de buurtsport
De buurtsport is één keer in de maand op
maandag in de gymzaal Achthuizen van
15:30 – 16:30 voor jongens en meiden van
groep 3 t/m 8.
Elke keer staan er leuke activiteiten klaar
en is er nog ruimte voor de kinderen om er
zelf activiteiten bij te kiezen.
Tijdens de buurtsport mogen de kinderen
zelf kiezen aan welke activiteiten ze mee
willen doen en kunnen ze ontdekken waar
hun interesses liggen in sport en bewegen.
Op
de
website:
www.goereeoverflakkee.nl/inwoner via sport kun je
alle informatie vinden van Sportteam GO.
Op maandag 24 maart staan stoeien en
hockey op de planning.
Jullie komen toch ook?
Met vriendelijke groet,
Chantal
van
der
sportfunctionaris

Klooster,

ook deel aan de overleggen van het
Schoolondersteuningsteam

(SOT)

op

school.
De jeugdverpleegkundige overlegt hierin
met

de

intern

begeleider

schoolmaatschappelijk

werker

school.

de

Daar

besproken

van

wordt

leerlingen

en

de

van

de

ontwikkeling
die

extra

ondersteuning nodig hebben. Als uw kind
in dit team wordt besproken kan het zijn
dat uw kind extra wordt uitgenodigd.
Het is ook mogelijk zelf een gesprek bij
de jeugdverpleegkundige aan te vragen.
Als uw kind opgeroepen en besproken
wordt, bent u hiervan altijd op de hoogte.
Heeft u een vraag?
Dan kunt u contact opnemen met de
jeugdverpleegkundige die aan de school
van uw kind verbonden is:
Marjo Huizing, Telefoonnummer 0187–48
80 75, E-mail: m.huizing@cjgrijnmond.nl

Nieuws van de VSO/BSO
Na een winter, die we eigenlijk
overgeslagen hebben, wordt het nu al een
beetje lente op de BSO. Hollandse lente is
het thema waar we allerlei leuke
activiteiten bij bedacht hebben.
We willen via deze weg ook de lieve
mensen bedanken die ons leuk speelgoed
geschonken hebben na een opruiming, we
zijn er erg blij mee!! (wilt u ook aan ons
denken als u speelgoed of knutselspullen
heeft?)
Het GGD rapport is inmiddels binnen en
ligt ter inzage op de BSO. Het is heel
positief en daar zijn we heel trots op.
We gaan zo door!!
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
De oudergesprekken voor de leerlingen uit
de groepen 1 t/m 7 worden gehouden op
dinsdag 18 maart en donderdag 20 maart.
In dit gesprek wordt het tweede rapport
van uw kind met u besproken door de
groepsleerkracht(en). We vinden het erg
belangrijk dat we u als ouders/verzorgers
op de hoogte kunnen brengen van de
vorderingen van uw kind.

U zult ook graag de ontwikkeling van uw
kind volgen. Daarom gaan we ervan uit u
allemaal te zien bij de gesprekken.
Vanaf 6 maart zult u zich digitaal kunnen
inschrijven voor een rapportgesprek.
Daarover volgt volgende week een
informatiemail met een “handleiding” en
alle gegevens, die u daarvoor nodig hebt.
Houdt u mailbox dus regelmatig in de
gaten.
Het adviesgesprek van groep 8 wordt op
een andere datum gepland, afhankelijk van
het moment dat de uitslag van de Citoeindtoets binnen is en nadat alles intern is
geanalyseerd. De ouders/verzorgers van
leerlingen van groep 8 ontvangen hiervoor
een apart bericht.

Leuke uitspraken van kleuters
“Als ik ziek ben mag ik altijd op een
tablet!” De andere kleuter antwoordt:
”Nee joh, dan krijg je een tablet!!!”
De ene kleuter tegen de andere kleuter,
die even op zijn beurt moet wachten bij
het toilet: ”Relax man!”

Als u naar beneden scrolt, treft
u onderaan deze nieuwsbrief een
informatiebrief over de nieuwe
normering van de CITO-toetsen!!!!

Betreft: nieuwe, ‘strengere’ normen van de methode-onafhankelijke toetsen van Cito
Beste ouder(s), verzorger(s),
U bent ongetwijfeld op de hoogte van het feit dat op De Achtsprong, net als op iedere andere
basisschool van Nederland, twee maal per jaar de zogenaamde methode-onafhankelijke Citotoetsen worden afgenomen. Het gaat daarbij om de toetsen voor Rekenen-wiskunde, begrijpend en
technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend luisteren. Deze toetsen worden afgenomen
naast de methodetoetsen.
Nieuwe normen
De normen van de bovengenoemde toetsen worden regelmatig aangepast op het moment dat er
nieuwe versies verschijnen. De reden daarvoor is dat de leerlingen van de dag de toetsen te goed
scoren op de toetsen. Dat kan bijvoorbeeld het gevolgd zijn van het feit dat het onderwijs beter is
afgestemd op de leerlingen. Vervolgens ontstaat er bij ouders en basisschool een te positief beeld
en daardoor het gevaar dat op het eind van de rit in groep 8 de leerling er minder goed voorstaat
dan al die jaren ervoor gedacht. En dat kan weer leiden tot verrassingen op het gebied van een
doorverwijsadvies voor het VO
Nadere uitleg
Een toetsuitslag wordt uitgedrukt in een Romeins cijfer I t/m V (niveau) en een vaardigheidsscore
(een getal). Die vaardigheidsscore is een landelijk gemiddelde. Bijvoorbeeld een vaardigheidsscore
van 22 voor midden groep 5. Scoort uw zoon of dochter 23, dan is dat bovengemiddeld. Wat blijkt?
Het landelijk gemiddelde is de afgelopen jaren gestegen naar 25. In dat geval scoort de leerling met
23 beneden gemiddeld en dat is precies de situatie, die ontstaan is.
U kunt dit vergelijken met de lengte van een mens. Een man van 1.70m was in het verre verleden
groot, maar omdat mensen tegenwoordig langer worden, is 1.70m in deze tijd voor een volwassen
man klein.
In het onderstaande schema staat bovenstaand verhaal nogmaals
Oude normering
Landelijk gemiddeld niveau III 22
en vaardigheidsscore
Niveau en vaardigheidsscore II 23
van de leerling
Betekenis
Uw kind behoort tot de 20%,
die ruim boven het landelijk
gemiddelde scoort

in cijfers op een rijtje
Nieuwe normering
III 25
IV 23
Uw kind behoort tot de 20%,
die onder het landelijk
gemiddelde scoort

Het is duidelijk dat uw kind niet beter of slechter is gaan presteren, maar de waardering van de
resultaten is aangepast.
Belangrijk: de basisschool heeft op deze ontwikkeling geen enkele invloed. Het
leerlingvolgsyteem (ParnasSys) wordt door een externe partij aangepast. De school van uw
kind heeft dus niet de mogelijkheid om hier wel of niet voor te kiezen!!
Op dit moment is nog niet bekend op welk moment de nieuwe normering actief wordt.
In de folder ‘Uw kind duidelijk in beeld’ heeft Cito voor u op een rijtje gezet hoe de vervolgtoetsen
van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen.
Met vriendelijke groet,
Marco van Bers
Directeur RK. bs. De Achtsprong

telefoon / fax (0187) 63 12 46

www.8sprong.nl

info@8sprong.nl

