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Beste
kinderen,
verzorgers,

ouders/

De herfstvakantie staat voor de
deur! We gaan genieten en
uitrusten
van
de
afgelopen
periode, waarin hard gewerkt is om
het nieuwe schooljaar op te
starten.
In de derde schoolweek is de
inspectie van onderwijs op bezoek
geweest, waardoor voor kinderen
én leerkrachten het opstarttempo
hoog
lag.
Er
waren
veel
veranderingen: de nieuwe gerichte
inloop, de oudervertelgesprekken,
de info-avond voor alle ouders en
een avond speciaal voor de ouders
van groep 7-8 over het voortgezet
onderwijs. Daarnaast vonden veel
activiteiten plaats in deze eerste
periode.
Bijvoorbeeld
de
kinderboekenweek, die we met een
hele gezellige activiteit hebben
afgesloten.
De vakantie hebben we dus
verdiend!!!
De
leerkrachten
van
De
Achtsprong wensen iedereen een
fijne vakantie!

Marco van Bers
Directeur
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Belangrijke data
20/10/14
t/m
Herfstvakantie
24/10/14
26/10/14
Klokken op wintertijd
27/10/14
luizencontrole
kunst8sprongetjes Voeding
organisatiestart Sint en
Kerst
28/10/14
schoolmaatschappelijk
Werk 13.00u-15.00u
29/10/14
’t Leespunt geopend
Teamvergadering II
31/10/14
Groep 1-2 vrij
Meester René ADV
Juf Jolanda groep 7-8
3/11/14
Projectweek Voeding en
beweging
t/m
Waardentrainingscentrum
week 1 (nascholing leerkr.)
7/11/14
(Afleveren
kinderpostzegels)
5/11/14
start schoolgruiten
6/11/14
juf Sanne jarig
Groep 8 VO-bezoekdag
11/11/14
bezoek groep 7-8 aan
theatervoorstelling (15.00u
vertrek)

11/11/13
12/11/13
13/11/14
14/11/14

17/11/14
20/11/14
21/11/14

25/11/14
26/11/14

28/11/14

2/12/14
3/12/14
5/12/14

8/12/14
9/12/14
11/12/14
12/12/14

16/12/14
17/12/14
18/12/14

19/12/14
22/12/14
t/m
2/1/15

OC 19.30u
’t Leespunt geopend
MR 19.00u
Groep 1-2 vrij
ADV meester René
Juf Jolanda groep 7-8
Marja jarig (1959)
kunst8sprongetjes Sint
digitaal intekenen
Rapportgesprekken
groep 1-2 vrij
Meester René
kanjertraining
Juf Jolanda groep 7-8
kopij 8sprongnieuws 3
schoolmaatschappelijk
Werk 13.00u-15.00u
’t Leespunt geopend
Sluiting digitaal intekenen
rapportgesprek
Teamvergadering III
HGPD-gesprekken
meester Bart in groep 1-2
8sprongnieuws 3
OC 19.30u
’t Leespunt geopend
Sinterklaas op De
Achtsprong
1e rapport
kunst8sprongetjes Kerst
10 minutengesprekken
1 t/m 8
10 minutengesprekken
1 t/m 8
Groep 1-2 vrij
kopij 8sprongnieuws 4
ADV meester René
Juf Jolanda groep 7-8
oudergroepsbezoek
(14.00u-14.45u)
’t Leespunt geopend
Kerstviering
13.00u-15.00u vrij
’s avonds Kerstdiner
8sprongnieuws 4
Studiedag (nascholing)
Kinderen vrij
Kerstvakantie

Welkom nieuwe leerlingen
Op deze plaats in de nieuwsbrief heten we
de nieuwe leerlingen van harte welkom.
En deze nieuwsbrief is dat Kieran van Son.

We wensen Kieran heel veel plezier en
een onvergetelijke tijd op De Achtsprong!!
Het is fijn dat ook Kieran naar onze
basisschool komt. Op De Achtsprong is
nog plaats voor veel meer kinderen.
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 tot
mondreclame!!!!!!
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 groot belang het
toekomstig aantal leerlingen zo precies
mogelijk te kunnen schatten.
Daarom vragen wij u of u uw kinderen, die
komend schooljaar 4 jaar worden en die u
bij ons op school wilt plaatsen, z.s.m. wilt
inschrijven.
Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen uit
uw omgeving, die graag naar De
Achtsprong willen komen.
In maart 2015 staan er open ochtenden
gepland (zie schoolkalender 2014-2015).
Nieuw emailadres van juf Jolanda per
22-08-2014: j.vd.leer@8sprong.nl
Nieuwe, strengere Cito-normering
Op 1 augustus jl. zijn de nieuwe, strengere
normeringen van de Cito-toetsen met
terugwerkende
kracht
ingevoerd.
Daarover willen we u graag aan de hand
van enkele vragen informeren.
Wat zijn dat, nieuwe normeringen?
Iedere toets van Cito is landelijk
genormeerd.
Zo
kunnen
kinderen
methode-onafhankelijk getoetst worden.
Het onderwijs in Nederland is zo goed,
dat de normen worden verhoogd.
Wat merken we daarvan?
Een kind wat voor de zomervakantie voor
een rekentoets een score had van niveau
III met een vaardigheidsscore 55 heeft
nu nog steeds een vaardigheidsscore 55
(uw kind doet het niet beter of slechter),

maar scoort nu niveau IV of zelfs V. En
met deze score volgt een handelingsplan.
Het LIJKT dus of uw kind slechter
presteert, maar dat is niet zo.
De komende toetsronde (januari) zal dit
heel duidelijk zijn!

Omdat we afscheid hebben moeten nemen
van Indy uit groep 8, is er uit groep 4 een
nieuwe lid gekozen en dat is Roan. Verder
zitten Lois, Rick, Abdullahi en Milan ook in
de leerlingraad en zij voeren het gesprek
met meester Marco.

Werken jullie al met de nieuwe
normeringen?
Omdat de groepsplannen vóór de
zomervakantie zijn opgesteld, zijn de
kinderen ingedeeld op basis van de oude
normeringen. Dit kan dus grote verschillen
opleveren.

De leerlingen van de leerlingraad
verzamelen
voorafgaand
aan
een
bijeenkomst bespreekpunten in hun klas
en brengen die punten in de vergadering
in. En dat kan van alles zijn. Dinsdag 30
maart hebben we bijvoorbeeld besproken
dat we evenveel gym hebben als een
school, die twee keer per week 45 minuten
gaat gymmen (en dan twee keer moet
lopen en omkleden), de pauzehap (als
regels van een club), waarom je per dag 1
uur moet rekenen en dan ook nog 5 dagen
in de week, of de zandbak bij mooi weer
open mag en of kinderen uit groep 3-4 ook
een skelter mogen gebruiken bij het
buitenspelen.
Na afloop brengen de kinderen van de
leerlingraad met behulp van het verslag de
andere kinderen van de school weer op de
hoogte.
Een erg waardevolle en leerzame manier
om in gesprek te zijn met onze leerlingen.

Maar…… om grote "klappen" te voorkomen
krijgen sommige kinderen al intensievere
hulp op basis van de nieuwe normen.
Heeft de school keuze in de nieuwe of
oude normen?
Nee, de normen zijn wettelijk bepaald.
Voor meer informatie kunt u terecht op
school of schoolwebsite (pagina zorg en
kwaliteit en formulieren). U kunt daar de
flyer downloaden, die ook onderaan aan
deze nieuwsbrief staat.
Kinderboekenweek 2014
Woensdag 1 oktober jl. startte de
kinderboekenweek en traditiegetrouw is
dat altijd een grote happening op De
Achtsprong. Het thema was "Feest" en in
de klassen is er veel voorgelezen uit
speciaal aangeschafte boeken rond dat
thema. Ook stonden sommige lessen, zoals
crea, in het thema.
Donderdag
9
oktober
werd
de
kinderboekenweek afgesloten in de klas
met …….. hoe kan het ook anders..... een
feestje in de klas. Vaders en moeders,
opa's en oma's werden door de kinderen
uitgenodigd en zij werden door hun
voorgelezen uit hun lievelingsboek. De
foto’s op onze facebookpagina spreken
boekdelen…….
Leerlingraad
Kwaliteitszorg op De Achtsprong wordt
door de inspectie al jaren als goed
beoordeeld.
Ook
de
Medezeggenschapsraad kijkt met ons mee
en sinds vorig schooljaar is er ook een
leerlingraad.

Dag van de leraar
Op maandag 6 oktober was de nationale
dag van de leraar. Een dag waarop (het
beroep van) de leraar wat extra positieve
aandacht kreeg. En dat is hard nodig. Als
u het nieuws de afgelopen tijd een beetje
gevolgd hebt, dan is het u vast niet
ontgaan dat er nogal veel gemopperd
wordt. Ondanks dat we volgens de PISAranking in Nederland GOED onderwijs
geven, is het nooit goed genoeg. Kinderen
gymmen te weinig. Kinderen leren niet
meer rekenen "zoals vroeger" en de
kritische ouder weet de weg naar school
heel goed te vinden.
Voorbeelden van leraren (met name
mannen), die het onderwijs gefrustreerd
verlaten vanwege de hoge werkdruk of het
salaris zijn er in ruime mate. Bijvoorbeeld
meester Mark, die onlangs een boek
uitgaf.

Eerder stond in de krant een uitgebreid
artikel over alle taken en werkzaamheden,
die de leraar van tegenwoordig moet doen.
"Elk gesprek wat meer is dan een
goedemorgen
moet
in
parnassys
beschreven worden."
Ook op De Achtsprong erkennen de
leerkrachten dat het vak van leraar
veelomvattend en enorm veeleisend is. Je
moet wel knettergek zijn om leerkracht te
willen zijn.
Maar ..... zij beamen ook dat het gewoon
een fantastisch en geweldig vak is om met
kinderen (en ouders!) te werken. Het is
dynamisch, creatief en interactief. Het
zorgt
voor
zelfontplooiing
en
als
leerkracht kun je je talenten volop kwijt
in je werk.
Daarom waren zij die dag even bescheiden
het middelpunt!
Herfstvakantie en luizencontrole
Van 18 oktober t/m 26 oktober is het
herfstvakantie (denk om de wintertijd!).
In de week ná de herfstvakantie worden
alle kinderen weer gecontroleerd op
onverhoopte aanwezigheid van luizen door
de luizenbrigade.
Onze facebookpagina
Inmiddels niet meer weg te denken is onze
facebookpagina met daarop veel foto’s van
de activiteiten en nieuwtjes! Ook via onze
app Gerichte Berichten is de pagina goed
te bereiken (zonder foto-weergave dan).
En….gaan we de 150 likes/volgers halen
voor de kerstvakantie?
Nieuws van de Medezeggenschapsraad
Op twee oktober jl. hebben we onze
eerste MR vergadering gehad. We hebben
gesproken over het zorgplan, het
inspectiebezoek en de leerlingenprognose.
Daarnaast de lopende zaken voor dit
schooljaar. Groeten van de MR
Bezuinigingsronde peuterspeelzaal
Er is binnen Achthuizen veel onrust
geweest over de voortbestaan van de
peuterspeelzaal. Het onderwerp staat
hoog op de agenda van politiek GoereeOverflakkee. Voor De Achtsprong is het
voortbestaan ook van essentieel belang.

Niet alleen voor de aanwas van nieuwe
leerlingen, maar ook voor de beginsituatie
van de jonge kinderen. Op sociaal en
cognitief gebied! Het is dus van belang
voor de inrichting van het onderwijs op De
Achtsprong en om die reden is er al jaren
een nauw contact tussen De Achtsprong
en De Bengeltjes.
De MR heeft daarom een brief gestuurd
naar het College van Burgemeester en
Wethouders met het verzoek om onze
zienswijze mee te nemen in de
beslissingsfase.
Schoolfoto’s
In september zijn de schoolfoto’s
gemaakt. Op zich zijn ze heel goed gelukt,
maar hier en daar was de belichting niet
helemaal naar volle tevredenheid.
Ook de fotograaf is het daarmee eens.
Daarom krijgt u binnenkort een bericht,
waarin u kunt aangeven of u graag aan het
eind van het schooljaar een nieuwe foto
gemaakt ziet worden, die dan besteld kan
worden.
Het nieuwe vakantierooster 2015-2016
(VOLGEND SCHOOLJAAR)
1e schooldag
24-08-2015
Herfstvakantie
Kerstvakantie

19-10-2015 t/m
23-10-2015
21-12-2015 t/m
01-01-2016

Voorjaarsvakantie

22-02-2016 t/m
26-02-2016

Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie

25-03-2016
28-03-2016
25-04-2016 t/m
06-05-2016
in de meivakantie

Hemelvaart
Pinksterdag
Zomervakantie

16-05-2016
11-07-2016 t/m
19-08-2016

Buiten dit vakantierooster is het mogelijk
dat er per schooljaar een aantal
studiedagen worden ingepland.
Deze studiedagen staan vermeld in de
schoolkalender en nieuwsbrief.
In de kalender van de schoolapp Gerichte
Berichten
staat
de
up-to-date
schoolkalender.
Met dit vakantierooster is ingestemd door
de MR.

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

