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Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

8 februari
10 februari
11 februari

-Nieuwsbrief 11
-Studiedag team. Alle leerlingen zijn vrij
-Rapport mee

Donderdag

17 februari

-10 minutengesprekken

Dinsdag

22 februari

-10 minutengesprekken

Vrijdag

25 februari

-Carnaval
Alle leerlingen zijn vanaf 11.45 uur vrij

Het blijft piepen en kraken…..
Ook bij ons op school zijn er momenteel veel positieve besmettingen. Dit heeft er
toe geleid dat er in de afgelopen periode drie groepen in quarantaine zijn of zijn
geweest. Het gaat hierbij om de groepen 4A, 5 en 7.
Om het overzicht te kunnen houden, het vriendelijke verzoek om positieve
besmettingen via Social Schools aan mij door te geven.
Via deze weg bedank ik alle ouders, leerlingen en leerkrachten voor hun
flexibiliteit in deze roerige periode.
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Referentieniveaus
In de vorige nieuwsbrief heeft u informatie gekregen over de zogenaamde referentieniveaus. De grafieken en de scores waren slechts als voorbeeld bedoeld.
Deze zijn niet representatief voor onze school. De MR heeft mij erop gewezen dat dit tot
verwarring kan leiden.
Onderstaande aanvulling is van toepassing voor onze school;
Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee
zaken gekeken:
1.
2.

Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau
haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F).
Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere
streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).

Omdat er, vanwege de COVID-crisis, in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen worden de resultaten van schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021 gebruikt om
het gemiddelde over drie jaren te berekenen.

Resultaten van onze school;
Signaleringswaarde (ondergrens) Basisniveau 1F: 85%
Schoolgemiddelde van de Kringloop op Basisniveau 1F: 95,3%
Conclusie:
Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaren het basisniveau heeft gehaald ligt
boven de signaleringswaarde (de ondergrens) van inspectie.

Signaleringswaarde (ondergrens) Streefniveau 2F/1S: 45,5%
Schoolgemiddelde van de Kringloop op Streefniveau 2F/1S: 53,6%
Conclusie:
Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau heeft gehaald ligt
boven de signaleringswaarde (de ondergrens) van inspectie.
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Toetsen uit het leerlingvolgsysteem
Normaal gesproken worden in januari en februari in de groepen 2 t/m 8 diverse
Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem afgenomen. Dit is nog steeds ons streven. Als een
groep of individuele leerlingen in quarantaine zitten, worden deze toetsen op een later
moment afgenomen.
Deze onafhankelijke toetsen geven informatie over de ontwikkeling van uw kind ten
opzichte van het landelijk gemiddelde. De uitslagen geven antwoorden op de vragen als:
•
•
•

Is de mate van vooruitgang voldoende?
Is er een opgaande lijn, blijven de vorderingen stilstaan of zijn deze gedaald?
Heeft uw kind voldoende geprofiteerd van het gegeven onderwijs en ligt het op
schema?

Het is belangrijk om te weten dat ieder kind hierin een eigen ontwikkeling heeft.

Stepjes
We constateren dat er steeds meer kinderen met een stepje naar school komen. Deze stepjes worden vaak in de hal van de school geparkeerd. Omdat het aantal stepjes toeneemt,
hebben wij beslist dat deze niet meer in de school neergezet kunnen worden.
Een vriendelijk verzoek om de stepjes buiten te parkeren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Tevredenheidsonderzoek onder leerlingen
Het wetsartikel ‘Zorgplicht en veiligheid op school’ is per 1 augustus 2015 van kracht en
schrijft voor dat scholen verplicht zijn zorg te dragen voor een veilige school.
Scholen moeten onder andere eens per schooljaar de veiligheid van leerlingen op school
onderzoeken met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft.
De inspectie ziet toe op de naleving van deze wettelijke verplichting. Met het afnemen
van de zogenaamde ‘Vensters-vragenlijst leerlingtevredenheid’ onder de leerlingen uit de
groepen 6 t/m 8 voldoen wij aan de monitoringsplicht en de eisen die de wet ‘Zorgplicht
veiligheid op school’ stelt.
Onze leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 vullen in de maand februari deze vragenlijst op
school in.
De resultaten worden te zijner tijd gepubliceerd in het ‘Weetje Weetje’ en via
https://www.scholenopdekaart.nl/ gedeeld.
Ik raad u aan de site https://www.scholenopdekaart.nl/ eens te bekijken. U kunt hierop
zien welke data er tot nu toe over onze school gepubliceerd is.
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