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Agenda  
17-18 juni   Margedagen, alle kinderen vrij 
24 juni    Schoolfotograaf 
25 juni    Portfolio mee naar huis 
28 juni-2 juli   Oudergesprekken  
5-7 juli    Kamp groep 7-8 
8 juli    Verrassingsdag  
9 juli    Laatste schooldag, alle kinderen 12.00 uur vrij 
10 juli-22 augustus  Zomervakantie 
 
Toetsweken 
Op dit moment worden de landelijk genormeerde toetsen afgenomen in de groepen. Dit komt 
vrij vlot achter de vorige toetsronde aan, dit heeft te maken met de periode van 
thuisonderwijs. Nu hebben we ons normale toetscyclus weer opgepakt. De resultaten zullen 
met u gedeeld worden in het portfolio.  
 
Portfolio 
Vrijdag 25 juni krijgen alle kinderen een portfolio mee naar huis. Hierover kunt u in gesprek 
met de leerkrachten. Of het dan weer mogelijk is om dit op school te doen laten we afhangen 
van het protocol voor de basisscholen, anders zal dit via Teams plaatsvinden.  
 
Nationaal Programma Onderwijs  
In de media hebt u vast gelezen dat de scholen veel extra geld krijgen om eventuele 
achterstanden in te lopen. Hoe dit ingevuld gaat worden, is hierbij een logische vraag. We 
zijn, net als altijd, begonnen met te kijken hoe de opbrengsten zijn van de methode- en 
landelijke CITO-toetsen. Ook kijken we hoe het met de kinderen gaat. Zitten ze (nog) lekker 
in hun vel, hoe is het groepsklimaat, enzovoorts. Op basis van die analyse kunnen we extra 
gelden inzetten om te “repareren” of juist dingen doen die goed voor de kinderen/school zijn 
en die we altijd al graag wilden. We hebben daarbij de keuze uit een zogenaamd “menu” van 
de overheid. We bespreken dit o.a. met de medezeggenschapsraad. Meer weten? Kijk eens 
op: https://www.nponderwijs.nl  
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Kamp groep 7-8 

In de laatste week van dit schooljaar gaan de kinderen van 

groep 7-8 (toch nog      ) op kamp. De kinderen gaan naar 

Grolloo om te kamperen in grote tenten.  
 
Plaatsingswijzer voor het voortgezet onderwijs  (VO) 
De plaatsingswijzer wordt vanaf groep 6 ingevuld met informatie vanuit de CITO-volgtoetsen. 
Dit wordt gebruikt bij het opstellen van het VO-advies. Naast deze cijfers is vooral de 
onderbouwing en motivatie van de school belangrijk. Cijfers alleen zijn niet doorslaggevend. 
Er wordt ook gekeken naar de ontwikkeling en omstandigheden van de afgelopen jaren en 
leerling-kenmerken zoals werkhouding, gedrag, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. 
Voor meer informatie zie ook: https://www.plaatsingswijzer.nl/Home/Ouders   
 

Eindtoets groep 8 

Alle kinderen in het reguliere basisonderwijs moeten in het laatste 
schooljaar deelnemen aan een eindtoets. De kinderen van onze 
school hebben de Cito-eindtoets gemaakt. Ouders en kinderen 
hebben de uitslag op kindniveau gekregen. Op schoolniveau 
hebben we een score van 527,7 behaald. Het landelijk gemiddelde 
ligt op 534,5. Dit betekent dat we onder het landelijk gemiddelde 
hebben gescoord.  

 
Medezeggenschapsraad 
In de medezeggenschapsraad bespreken we verschillende zaken die de school aangaan. 
Op dit moment zijn de extra gelden en de formatie bijvoorbeeld agendapunten. Maar ook het 
schooljaarplan en de margedagen komen aan bod. We vergaderen zo’n vijf keer per jaar.  
Op dit moment zitten Jolanda Stam, Kim Bos en Herman Hegge in de oudergeleding. Deze 
ouders zitten nu drie jaar in de medezeggenschapsraad. Dit betekent dat er een nieuw 
termijn start. Zij stellen zich herkiesbaar, maar zijn ook bereid hun plek vrij te maken voor 
een andere ouder.  
Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten! Dit kan bij één van de mr-ouders, of bij één van 
de teamleden. Stel gerust uw vragen.  
 
Sociale media onder kinderen 
Kinderen krijgen op enige tijd te maken met sociale media, hierbij kunt u denken aan 
Facebook, of Whats-app. Op school besteden we aandacht aan hoe je hier wijs mee om kunt 
gaan. Het gebruik van sociale media gebeurt buiten school. We merken dat kinderen het 
geleerde ‘wijs’ omgaan met sociale media, niet altijd kunnen toepassen. Dit kan leiden tot 
vervelende situaties in bijvoorbeeld groepsapps. Om dit te voorkomen raden we u aan om 
duidelijke afspraken te maken en regelmatig met uw kind mee te kijken.  
 
Schoolreis wordt een verrassingsdag voor de groepen 1 tot en met 8 
Omdat de maatregelen rondom Corona nog niet helemaal weg zijn hebben we besloten om 
de schoolreizen te vervangen 
door een verrassingsdag op 
school. Dit zal donderdag 8 juli 
plaatsvinden. We hebben 
verschillende workshops 
ingekocht. Omdat we op school 
diverse activiteiten gaan doen 
zullen de kosten dit jaar lager 
zijn dan dat we gewend zijn bij de schoolreizen, namelijk 8 euro per kind. Wilt u dit 
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overmaken naar het rekeningnummer van de ouderraad onder vermelding van de naam en 
groep van uw kind (-eren)?  
NL98 RABO 0335 2533 77 t.n.v. Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs 
tussen Lauwers en Eems (ouderraad Mandegoud) 


