
 

Algemene schoolzaken... 

Afgelopen dinsdag 20 en 
woensdag 21 april heeft 
groep 8 keihard gewerkt 
aan de Eindcito. Ze heb-
ben de toets niet in het 
lokaal gemaakt maar 
voor de rust en ruimte 
ditmaal in de gymzaal. 
Dat zorgde voor beelden 
die lijken op eindexa-
mens op een middelbare school. Natuurlijk is de 
EindCito ook een beetje een eindexamen voor de 
basisschool en zijn we heel benieuwd hoe ze het 
hebben gedaan. De kinderen van groep 8 zijn in-
middels aangemeld en aangenomen op de middel-
bare school van hun eerste of twee voorkeur dus 
het advies kan niet meer naar beneden wordne 
bijgesteld. Maar de uitslag van de Eindtoets kan 
nog wel zorgen voor een aanpassing omhoog in het 
advies. In mei komt de uitslag. We zijn heel be-
nieuwd naar de uitkomsten van de Eindtoets want 
deze groep heeft de afgelopen twee jaar zeker te 
lijden gehad onder de Corona sluitingen en de uit-
braak eind maart…  
 
Vrijdag 23 april zijn de koningsspelen. Het zou extra 
leuk zijn als de kinderen in rood-wit-blauw of oran-
je kleding komen. We starten ‘s-morgens met een 
ontbijt; neem even bestek mee naar school!  
We maken er een mooie ochtend (tot 13:00 uur) 
van met ontbijt, spelletjes, dansjes en workshops!  
 
Ter info: vanwege het Hemelvaartsweekend ver-
schijnt in de week van 10 mei geen Vlier.  

VLIER 23 DONDERDAG 22 APRIL 2021  

23-4        Koningsspelen tot 13:00 uur 

24-4        Start meivakantie 

10-5        1e schooldag na meivakantie 

13/14-5        Hemelvaartsweekend 

24-5        2e Pinksterdag 

7-6        Promotiefilm opnamen 

AGENDA 

 

 

 Groep 8 in de spotlight... 

Een druk, spannend, leuk en het laatste jaar van de ba-
sisschool. In groep 8 worden de kinderen klaargestoomd 
voor het voortgezet onderwijs. Eind groep 7 krijgen ze 
een pré advies die door de huidige leerkracht, leerkracht 
van groep 8, IB en directie wordt bepaald. En waar kij-
ken wij dan naar? Eigenlijk, het totale plaatje: Methode 
gebonden toetsen, Cito, drempelonderzoek, werkhou-
ding, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.  
Bij de oudergesprekken in oktober/november komt er 
een voorlopig advies, hier wordt dan ook de uitslag van 
het drempelonderzoek besproken. En in januari/februari 
na de M8 toetsen komt dan het definitief advies en uit-
eindelijk in mei na de eindcito kunnen wij het advies met 
de ouders nog omhoog bijstellen. Ook belangrijk in 
groep 8 is dat elk kind op zijn eigen niveau en tempo 
werkt en dat de leerkracht dit wekelijks/ maandelijks 
bijstelt. We werken hard aan eigenaarschap en verant-
woordelijkheid voor het eigen leerproces. 
Na de meivakantie wordt er aan de kinderen die het al 
kunnen wiskunde geboden of moeilijkere opdrachten op 
het niveau van de middelbare school. En uiteindelijk 
gaan zij zelf projecten maken voor verschillende zaak-
vakken en dit presenteren. Wij doen er alles voor om te 
zorgen dat de kinderen de Vlierboom verlaten met het 
niveau die bij het kind past en met zelfvertrouwen en 
een goed gevoel kunnen terugkijken op een geweldige 
tijd op hun basisschool. 
Zo hebben we in groep 8 ook leuke uitstapjes naar Ha-
demi, Musea, Olympianen, schoolreis en sluiten we het 
jaar af met een mooie, leuke, sfeervolle Musical! Helaas 
heeft deze groep al twee jaar met Corona te maken, dus 
we doen alles om te zorgen dat de laatste periode een 
geweldige wordt met een afscheid dat zij verdienen!  
 
Nationaal Programma Onderwijs en subsidie... 

Een tijdje terug verscheen in het nieuws dat er 8,5 mil-
jard euro wordt uitgetrokken om achterstanden in het 
onderwijs in te lopen. Dit zorgde voor een groot vraag-
stuk in onderwijsland want zijn die achterstanden er 
wel? En zijn ze wel zo groot als door de regering gedacht 
wordt? Belangrijk is dat er komend schooljaar sowieso 
geld beschikbaar komt om eventuele achterstanden in 
te lopen. Daarvoor moet de school de komende tijd een 
uitgebreide schoolscan maken. Dat doen we normaal al, 
maar nu nog iets uitgebreider. In juni bepalen we 
a.d.h.v. de schoolscan welke goede interventies passen 
bij de kinderen om de eventuele achterstanden in te lo-
pen. We houden u hiervan natuurlijk op de hoogte!  


