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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

In deze kortere nieuwsbrief kunt
u weer de nodige informatie lezen
over zaken, die nu spelen op De
Achtsprong.
We vinden het erg belangrijk om
ouders te informeren en ook
achtergrondinformatie te geven.
Dat
gebeurt
per
mail,
de
schoolgids,
briefjes
en
met
gesprek.
Ondanks alle informatie, die u
ontvangt, kan het zijn dat dingen
niet duidelijk zijn.
Daarom hierbij ook de uitnodiging
om uw vragen kenbaar te maken als
dat nodig is.
We staan altijd klaar om uw
vragen te beantwoorden.

Marco van Bers
Directeur
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Bijlage: RTL-nieuws item CITO vs NIO
Belangrijke data
30/3/14
klokken op zomertijd
31/3/14
meester Marco ADV
1/4/14
meester Marco ADV
Kunst8sprongetjes Pasen
4/4/14
Gr. 1-2 vrij
10/4/14
schriftelijk
verkeersexamen groep 7
11/4/14
EHBO-examen groep 8
11.00u Kanjer met ouders
17/4/14
Paasviering
oudergroepsbezoek
(14.00u-14.45u)
kopij 8sprongnieuws 8
18/4/14
Gr. 1-8 vrij
21/4/14
Gr. 1-8 vrij
23/4/14
Kledingactie
25/4/14
Koningsspelen 2014
8sprongneuws 8
28/4/14
t/m
meivakantie
9/5/14
12/5/14
luizencontrole
cito-entreetoets groep 6-7
(t/m 21-5)
13/5/14
schoolmaatschappelijk
werk 9.00u-11.00u
meester Bart ’s ochtends
in groep 7-8
15/5/14
sportdag op VO voor
groep 8
24/5/14
betaling schoolreisbijdrage
16/5/14
gr. 1-2 vrij
kopij 8sprongnieuws 9
19/5/14
GMR

20/5/14

22/5/14
23/5/14

27/5/13
28/5/14
29/5/14
30/5/14

OC
meester Bart 's ochtends
in groep 7-8
Pastoor Geurts in de klas
MR
HGPD-gesprekken
ochtend gr. 5 t/m 8
middag gr. 1 t/m 4
8sprongnieuws 9
thema-ouderavond
juffen- en meestersdag
gr. 1-8 vrij
gr. 1-8 vrij

Geboorte dochter van juf Sanne
Op woensdag 4 maart is juf Sanne
bevallen van een gezonde dochter: Isa.
Zowel met de moeder als de dochter (en
vader) gaat het erg goed.
We feliciteren juf Sanne van harte en
wensen het hele gezin een gelukkige
toekomst samen!!!

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 maart zijn dat Naomi en
Charlotte.
We wensen Naomi en Charlotte 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 komt in ieder geval
Saphira nog 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

Jarig zijn
Als een leerling jarig is, mag hij/zij
natuurlijk de klassen langs, volgens oudgebruik. Met enkele zelf gekozen
vriendjes of vriendinnetjes mag hij/zij bij
de meesters en juffen een mooie kaart
laten versieren. Dat is altijd een hele
happening. Ook spannend, vooral voor de
jongste leerlingen.
Nu merken we gelukkig dat steeds meer
leerlingen de leerkrachten trakteren op
dezelfde (al dan niet gezonde(re))
feestelijke traktatie als de kinderen in de
klas. Dat waarderen we heel erg.
De ouders hoeven dus voor de juffen en
meester geen bijzondere traktatie te
regelen. Dat is helemaal niet nodig.

Uitslag Cito-eindtoets 2014
Inmiddels zijn de adviesgesprekken met
de ouders van groep 8 achter de rug. Alle
leerlingen van groep 8 hebben een
definitief doorverwijsadvies ontvangen.
De kinderen hebben met hun juffen
allemaal hun uiterste best gedaan. Vooral
ook de afgelopen maanden hebben zij alle
zeilen bij gezet.

Helaas bleek dit niet voldoende om
ongecorrigeerd het landelijk gemiddelde
te behalen, maar daar moet direct bij
gezegd worden dat dat ook niet verwacht
mag worden.
Op basis van de NIO (IQ en sociale
emotionele aspecten als volharding,
welbevinden e.d), de groei met de
jaarlijkse cito-toetsen en de verwachting
van de entreetoets mag gesteld worden
dat alle leerlingen naar hun individuele
verwachting of
zelfs boven
deze
verwachting hebben gepresteerd en dat is
een hele prestatie!!!!
Bovendien mag De Achtsprong een
gecorrigeerde score hanteren op basis van
het schoolgewicht en de zorg, die geboden
wordt aan de leerlingen. Dat gebeurt op
basis van wettelijk vastgestelde normen.
Vorig schooljaar (maart 2013) heeft de
onderwijsinspectie ons onderwijs en alle
processen uitvoerig bestudeerd en als
voldoende beoordeeld. Nu de uitslag van
de eindcito-toets bekend is, zal de
onderwijsinspectie
ongetwijfeld
het
onderwijs onder de loep nemen en vol
vertrouwen wachten we het oordeel af.
We hebben we alle vertrouwen in dat de
inspectie wederom kan concluderen dat De
Achtsprong al het mogelijke uit de
kinderen haalt.
Overigens, op 21 maart jl. bracht RTLnieuws een item over de Cito in relatie tot
de NIO.
Op De Achtsprong werken we al jaren met
de NIO tot volle tevredenheid!
Onderaan de nieuwsbrief heb ik het
artikel voor u toegevoegd.
Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 19 maart jl. hebben de
voetbalteams van groep 5-6 en 7-8 weer
hun beste beentje voor gezet op het
voetbalveld.
Het team van groep 5-6 is zelfs door naar
de volgende ronde en het team van 7-8
heeft het ook goed gedaan met een
tweede plaats! Super! Klasse!

Nieuws vanuit de MR
Wat is er besproken op de laatste MR
vergadering van 11 maart 2014?
Uitvoerig is er stilgestaan bij de
totstandkoming
van
een
doorverwijsadvies.
Het blijkt dat er bij ouders van groep 7
en 8 toch veel onduidelijkheid m.b.t. de
totstandkoming van een doorverwijsadvies
is: hoe verloopt dat proces in de praktijk,
wat komt er allemaal bij kijken en wie is
verantwoordelijk voor welke stap in het
hele proces. School en ouders hebben
ervaren dat informatie op papier en
oudergesprekken niet voldoende zijn.
Het advies ontstaat door in eerste
instantie de gegevens uit het
LVS
(leerlingvolgsysteem (=CITO-toetsen)) van
de leerling en de NIO-toets op te sturen
naar de PCL (plaatsingscommissie).
De PCL bekijkt ieder kind vanuit het
digitale systeem en geeft een advies. Dit
advies komt op school en wordt door de
school met de ouders besproken. Het PCLadvies wordt dan gecombineerd met het
basisschooladvies.
De school heeft toegezegd dat er
voortaan
jaarlijks
een
VOinformatieouderavond georganiseerd gaat
worden op De Achtsprong voor de ouders
van groep 7-8. Tijdens deze avond krijgen
de ouders van groep 7-8 naast algemene
informatie
m.b.t.
het
VO
(richtingen/niveau's e.d.) en de V0scholen op het eiland ook een toelichting
op hoe het advies opgebouwd wordt. Deze
avond
zal
begin
oktober
2014
plaatsvinden.
De MR heeft gevraagd of de data van
activiteiten eerder doorgegeven kunnen
worden. School zal hier zeker rekening
mee houden.
De kwaliteitskaart oudercontacten en
pedagogisch
handelen
hebben
we
besproken.
Door deze kaart in te vullen is er meer
zicht op de punten die wel of niet gedaan
worden binnen school. De school weet
waar de zwakke en sterke punten liggen en
kan daar beleid op uitzetten.
Te laat komen
In deze nieuwsbrief informeren wij u
hierbij ook over het volgende:

Vanuit de onderwijsinspectie is de
controle op verzuim en te laat komen
verlegd naar de leerplichtambtenaar.
Bureau leerplicht brengt verslag uit aan
de onderwijsinspectie.
De komende tijd is de kans groot dat er
ook
onaangekondigde
controles
plaatsvinden op te laatkomers en
ongeoorloofd verzuim.
Wij
vragen
daarom
dringend
de
medewerking van u als ouders om de
kinderen op tijd naar school te laten
vertrekken, zowel ’s ochtends als ’s
middags.
Zodra de tweede schoolbel gaat, gaan de
klasdeuren (even) dicht en starten de
lessen.
Bureau Leerplicht heeft de bevoegdheid
om ook geldelijke boetes uit te schrijven.
Voor ons is het belangrijkste dat we als
school de onderwijstijd van ieder kind
kunnen garanderen en effectief kunnen
benutten!!
Nieuws van de VSO/BSO
Bij de VSO/BSO staat het jaarlijkse
voetbaltoernooi
op
het
agenda.
Woensdagmiddag 21 mei a.s. wordt er een
voetbaltoernooi georganiseerd voor alle
BSO's van 't Voortvarend Scheepje bij
voetbalvereniging DBGC. We hopen dat we
het net zo goed gaan doen als de kinderen
van
De
Achtsprong
met
het
schoolvoetbaltoernooi!
In de week van 14/25 april werken alle
Voortvarend Scheepje BSO's aan het
thema “Pesten”. We gaan allerlei leuke
activiteiten met de kinderen doen, die bij
dit thema passen.
De Voorschoolse Opvang (VSO) is
uitgebreid met de woensdagochtend.
U kunt dus maandag-, dinsdag-, woensdagen donderdagochtend gebruik maken van
voorschoolse opvang.
De naschoolse opvang blijft wel op
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag.
Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.
Jolanda van Bergen
Nieuws van Sportteam Go
Tijdens de Nationale Sportweek van 19
t/m 26 april barst in heel Nederland weer
een week vol sportactiviteiten los:

Op maandag 21 april is het KIDZEvent in de Staver, kinderen
krijgen de mogelijkheid om tussen
13:00 – 17:00 uur gratis te
zwemmen, bowlen, tafeltennissen
en springen op een springkussen.
Om 16.00 komt de fakkel aan en
wordt de Nationale Sportweek in
Goeree-Overflakkee
officieel
geopend.
 Woensdag 23 april van 18:00 –
20:00 uur is er een sportmarkt
voor
alle leeftijden
in de
Grutterswei in Oude-Tonge met
kraampjes, demonstraties en kun
je meedoen aan bijvoorbeeld gym
of karate.
 Donderdag
24
april
kunnen
volwassenen een les
Kangoo
Jumpen uitproberen, de start is
om
19:45
uur
vanaf
het
parkeerterrein bij Formido in
Oude-Tonge en is om 20:30 uur
afgelopen. Meld je aan via Janita
vd Have 0187-651464!
Binnenkort komen er meer activiteiten op
de website te staan, hou
http://www.goereeoverflakkee.nl/inwoner/sportnieuws_4180
5/ in de gaten.


Leuke uitspraken van kinderen:
Een leerling kijkt smakelijk naar het eten,
wat een meester aan het bereiden is en
vraagt: “Is dat een garnaal? Waar wordt
dat van gemaakt?”
Wist u dat?
* Op de fanpage van De Achtsprong alle
leuke activiteiten en wetenswaardigheden
te vinden zijn?
* U geen eigen facebook account nodig
hebt om alles te lezen?
* Het ECO-team hard aan het werk is om
aan het eind van het schooljaar de tweede
Groene Vlag te verdienen? Veel praktisch
werk is er al gedaan, maar er hoort ook
een hele papierwinkel bij……
BIJLAGE (laatste pagina van deze
nieuwsbrief):
Dikke Doei met de Cito (RTL-nieuws)

21 maart 2014

Dikke doei met de Cito

Wil je kind naar de havo, maar was de Cito-score te laag? Geen nood. Met een nieuwe toets kan
gymnasium opeens weer een optie zijn.
Als je niet tevreden bent met je doktersadvies, haal je een second opinion. Ouders die niet
tevreden zijn met de Cito-score van hun kind, kunnen vanaf deze week bij onderwijsbureaus
aankloppen om een andere test te laten doen. De NIO-test. Dat staat voor Nederlandse
Intelligentietest voor Onderwijsniveau. De interesse voor de concurrent van de Cito is groot.
Wat is het verschil?
Het verschil tussen NIO en Cito? De NIO meet algemene intelligentie. Er wordt dus gekeken wat
kinderen begrijpen. De Cito test wat leerlingen de afgelopen jaren op school hebben geleerd. De
NIO is verder een stuk korter en test op andere dingen.
Alvast oefenen? Dat kan. Meer oefeningen vind je hier.
Opgave 1:
Hand - vinger
Voet - ?
a) enkel
b) been
c) teen
d) nagel
(juiste antwoord: c)
Opgave 2:

1000 - 500 - 250 - 125 - 62,50 - ...
a) 31,25
b) 31,50
c) 30,50
d) 30.25
(Juiste antwoord: A)
bron: NIO
Ik faal, wij falen
De aanbieders van de NIO-test zien vooral kinderen voorbij komen met een lage Cito-score en
ontevreden ouders. Volgens Phaedra Werkhoven, hoofdredacteur van J/M voor Ouders, speelt de
second opinion heel erg bij ouders. "De druk om je kind op een goede school te krijgen is heel
groot." Werkhoven waarschuwt: dat is niet altijd goed. Volgens haar hebben veel ouders moeite
om zich bij de Cito-uitslag neer te leggen. "Een slechte uitslag zien ze als falen. Ouders betrekken
alles snel op zichzelf. Als je kind faalt heb jij ook gefaald."
Volgens Werkhoven is het niet goed om het kind alsmaar 'door de molen te halen' in de hoop op
betere prestaties. "Natuurlijk wil je alles uit je kind halen, maar het moet niet te ver gaan. Steeds
weer de druk is slecht voor het kind."
Vrij land
Volgens Paul Rosenmöller van de VO-raad is het goed dat de second opinion voor de Cito er is.
Maar vaak geeft zo'n test dezelfde score als een normale toets, weet hij. Of ouders doorschieten?
"We leven in een vrij land. Ouders moeten doen wat zij denken dat het beste voor hun kind is."

