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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Correctie op de leerresultaten eindtoets groep 8
Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te
beoordelen. De inspectie hervat de beoordeling nu het onderwijs weer op de scholen plaatsvindt. Ze
willen daarmee waarborgen dat leerlingen voldoende leren. Er is sprake van een overgangsperiode,
waarin ze rekening houden met de gegevens die beschikbaar en betrouwbaar zijn.
Uitgangspunten voor de beoordeling
Ze hanteren voor de beoordeling een aantal uitgangspunten.
De leerresultaten worden vanaf schooljaar 2022/2023 weer beoordeeld
Ze kijken naar de resultaten van meerdere jaren (2018/2019, 2020/2021, 2021/2022)
Ze houden rekening met het gegeven dat er in schooljaar 2019/2020 geen eindtoets is afgenomen,
en dat de resultaten in schooljaar 2020/2021 beïnvloed zijn door corona
Het ‘verhaal’ van de school bij de resultaten doet ertoe. Inspectie betrekt dit altijd bij de
uiteindelijke beoordeling.

Covid
Vanuit het ministerie is de opdracht gekomen dat alle scholen een draaiboek moeten hebben
klaarliggen voor het geval Covid in het najaar en deze winter weer komt oplaaien. Hierbij wordt
gesproken over 4 scenario's.
Vanuit Comprix is een gezamenlijk draaiboek gemaakt voor deze vier scenario's, waarbij alle scholen
wel wat ruimte hebben om dit voor hun eigen school goed in te vullen, passende bij de eigen school.
De MR moet instemmen met dit draaiboek. We zullen dit draaiboek komende week bespreken met
de MR en wanneer hier instemming over is, zullen we u als ouder hierover informeren

Op wielen
Op 30 september hebben we weer een Op wielen dag. Dit houdt in dat kinderen deze dag naar
school mogen komen met skeelers, wavebord, skelter etc. Dit mag, maar hoeft niet. De fiets laten
we echter in het fietsenhok.

Kinderboekenweek 2022

Gi-Ga-Groen!
Donderdag 6 oktober openen wij de Kinderboekenweek 2022 op een feestelijke manier in het
gymlokaal! Het thema van dit jaar is Gi-Ga-Groen! Deze week staat in het teken van boeken, natuur
en milieu.
Maandag 10 oktober zullen de leerkrachten in een andere groep komen voorlezen; hoe leuk is dat!?
Donderdag 13 oktober vindt de afsluiting plaats in het gymlokaal, waarbij elke klas een optreden
verzorgd binnen het thema. Deze dag mogen de kinderen verkleed komen in het thema Gi-GaGroen. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld: groene kleding/schmink, als een dier verkleed komen,
zon/boom of andere leuke ideeën die met de natuur/Gi-Ga-Groen te maken hebben. We sluiten de
Kinderboekenweek af met het lied: Gi-Ga-Groen, waar de kinderen én leerkrachten de hele week
voor hebben geoefend.
We kijken ernaar uit!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Huiswerk:
Groep 5:
Vrijdag 30 september: toets tafel van 4
Ter informatie: Spelling: We zijn momenteel in blok 1 bezig met de volgende categorieën: molen,
panda, stripboek, muisje, gebak en zwarte mieren.

Groep 5/6 (combi):
30 september 2022 --> Topografie Friesland (1/12)
Groep 3
Juf Xandra positief getest
Vanmorgen heeft juf Xandra een positieve test. Zij zal t/m maandag in ieder geval niet voor de groep
kunnen. Sharon vervangt maandag Xandra.
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