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Nieuwe Eindtoets groep 8
Wij gebruiken de Cito – Eindtoets voor groep 8 al jarenlang. Dit doen wij omdat de
overheid ons verplicht een 2e onafhankelijk ‘gegeven’ naast het schooladvies te
gebruiken. Daarnaast vinden wij het interessant om te kunnen zien of de kinderen
inderdaad hebben geleerd wat wij denken dat zij bij ons hebben geleerd.
Intussen is de datum waarop deze Eindtoets wordt afgenomen verplaatst naar april,
waarmee het schooladvies leidend is geworden. Een hogere score
kàn aanleiding zijn tot een ander = hoger advies. Een lagere score
heeft geen consequenties.
Naast Cito zijn er intussen meer aanbieders van Eindtoetsen gekomen.
Een werkgroep binnen SCOPE heeft zich hiermee grondig beziggehouden.
Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van een nieuwe Eindtoets:
Route 8. In de brief van de werkgroep wordt onder andere uitgelegd waarom we
tot deze keuze zijn gekomen en wat de Route 8 toets inhoudt. U vindt deze brief
na de nieuwsbrief op blz. 3.
Open Huis
Woensdag 16 november houden wij voor nieuwe ouders Open Huis. Kent u ouders in
uw omgeving die binnenkort een basisschool zoeken voor hun kind? Wilt u hen
wijzen op ons Open Huis? Op onze website staat meer informatie onder de knop
‘Open Huis’.
Verlof
In deze tijd van het jaar krijg ik weer van verschillende kanten
verzoeken om één of meerdere dagen verlof.
Helaas kan ik, als uw kind 5 jaar of ouder is, vaak geen
toestemming geven. De verlofregeling, zoals we die in
Nederland hebben, staat in de algemene schoolgids op het
internet (– knop ‘De Windroos schoolgids’ – algemene schoolgids – blz. 32 en 33
onder wettelijke regelingen). De brochure ‘Wat u moet weten over verlof en luxe
verzuim’ is bij mij verkrijgbaar.
Bijbelverhalen
Deze gaan in de week van 14 november over:
In het profetenhuis, 1 Samuël 19:18-24
Jonatan helpt David, 1 Samuël 20:1-23
David moet weg, 1 Samuël 20:35-42
en in de week van 21 november over:
David spaart het leven van Saul, 1 Samuël 24
Saul en Jonatan sterven, 2 Samuël 1:1-16
David wordt koning van Israël, 2 Samuël 5:1-5
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Jarige kinderen

14 november
15 november
15 november
25 november

Lars Boonman
Sem Janssen
Loet Meijer
Bram Mourits

Groep
Groep
Groep
Groep

5
4
7
2a

Belangrijke data

Woensdag 16 november
Vrijdag 18 november
Donderdag 1 december
Vrijdag 2 december
Di. 13 en do. 15 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december

-Open Huis voor nieuwe ouders.
-Afscheid van juf Els van De Windroos
-Receptie juf Els Holtslag 16.00 – 18.00 uur.
-Rapporten gaan voor de eerste keer mee.
-Sinterklaasfeest op school, continurooster tot
14.00 uur. Maandag 5 december gewoon rooster.
-10-minutengesprekken.
-Kerstfeest ’s avonds op school.
-12 uur begin van de Kerstvakantie.

Contact:
Telefoon: 493269– website: dewindroos.scopescholen.nl – email:
dewindroos@scopescholen.nl
Wilt u spreken met de groepsleerkracht, de intern begeleider of de
directeur? Loop na de les even binnen, bel of mail voor een
afspraak.
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 25 november 2016

Op de volgende bladzijden vindt u een brief van de Schoolraad over de
vrijwillige ouderbijdrage (blz. 3), een brief voor alle ouders over de Eindtoets
groep 8 (blz. 4) en een oproep van Sport Spectrum (blz. 5).
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Alphen aan den Rijn, 8 november 2016
Geachte ouders/verzorgers,

De Schoolraad van De Windroos organiseert jaarlijks in samenwerking met het team een
aantal activiteiten voor de leerlingen. Hiervoor vragen wij u ook dit jaar een bijdrage. De
MR en SR hebben voor dit schooljaar besloten de ouderbijdrage niet te verhogen en te
houden op € 34,00 per kind.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wordt gebruikt voor:
Festiviteiten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, etc.)
Voorzieningen (Aanvullend lesmateriaal)
Bovenstaande activiteiten behoren niet tot het gewone lesprogramma en uw bijdrage is
dus onmisbaar om dit alles te realiseren!
De ouderbijdrage 2016/2017 is door de MR en SR als volgt vastgesteld:
Eerste en ieder volgend kind € 34,00.
Voor nieuwe kinderen: van de maand waarin zij naar school gaan tot de maand juni:
….x € 3,40.
Wij verzoeken u vriendelijk het voor u geldende bedrag voor 30 november 2016 op
onderstaande rekening over te maken. Vermeld alstublieft bij de omschrijving de naam van
het kind/kinderen en de groep(en).
Rekeningnummer NL66INGB0003180432
t.n.v Schoolfonds De Windroos onder vermelding van na(a)m(en) en groep(en) van uw
kind(eren).
Mocht u niet in staat zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen dan verzoeken wij u
om dit kenbaar te maken bij de directie van de school. Er kan dan gezamenlijk naar een
oplossing worden gezocht (vrijstelling, termijnbetaling, uitstel, etc.). Er is namelijk
gerekend op uw bijdrage en het zou vervelend zijn als we dit jaar activiteiten niet door
kunnen laten gaan.
Vriendelijk bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet, namens de Schoolraad van De Windroos
C. Korevaar, Penningmeester
l.korevaar@casema.nl – tel. 742599
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Alphen aan den Rijn, 11 november 2016
Beste ouders,
Vanaf het schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen van groep 8
in het reguliere basisonderwijs. Deze verplichting is nieuw en staat beschreven in het
Toetsbesluit PO. In datzelfde toetsbesluit is vastgelegd dat basisscholen de mogelijkheid
hebben om zelf een eindtoets te kiezen die past bij hun onderwijsvisie.
Op de scholen die bij SCOPE scholengroep horen maken de kinderen uit groep 8 de
Centrale Eindtoets (voorheen de Cito eindtoets). Er is een werkgroep samengesteld die de
opdracht heeft gekregen om te onderzoeken wat de mogelijkheden nu zijn.
Goedgekeurde Eindtoetsen zijn naast de Centrale Eindtoets, de IEP Eindtoets en de Route
8. Er is onderzoek gedaan naar verschillen en overeenkomsten. We hebben scholen
benaderd die al twee jaar ervaring hebben met één van beide toetsen en daarnaast
hebben vier SCOPE scholen beide toetsen laten maken door leerlingen met verschillende
uitstroomprofielen.
Dit alles heeft erin geresulteerd dat de werkgroep een voorstel kon doen naar de directies
van de scholen. Dit voorstel is aangenomen en vervolgens voorgelegd aan het bestuur en
daarna aan de GMR. Ook zij hebben hier positief op gereageerd.
De keuze is gevallen op Route 8 op grond van de volgende argumenten:







De adaptieve mogelijkheden van Route 8 waardoor elk kind op zijn/haar eigen
niveau de toets kan maken. We verwachten dat dit het gevoel van frustratie welke
kan ontstaan bij het maken van té makkelijke of té moeilijke vragen wegneemt.
Route 8 is een digitale toets, dat heeft onze voorkeur in deze digitale tijd.
Route 8 biedt de mogelijkheid om binnen een periode van een aantal weken de
toets af te nemen. Hierdoor wordt de druk die de eindtoets kan hebben mogelijk
weg genomen.
De uitslag van de resultaten is op zeer korte termijn na het maken beschikbaar.

Praktisch gezien houdt dit in dat we de komende drie jaar gebruik zullen gaan maken van
Route 8 als Centrale Eindtoets. De start is met ingang van dit schooljaar. Het werken met
Route 8 zullen we nauwgezet volgen en tussentijds evalueren.
We zullen de leerlingen van groep 8 voorbereiden op de werkwijze van de nieuwe
eindtoets, zodat zij vol vertrouwen de toets kunnen maken.
Mocht u er nog vragen over hebben, kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht.
Vriendelijke groet, Hans Venema
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BEWEGEN met PLEZIER
Het wordt steeds kouder, maar wie wil er nou niet blijven bewegen?! Kom dan op
woensdag lekker bewegen in de gymzaal aan de Vroonhoevelaan. Sportspectrum
NEXT organiseert vanuit BOOST 6 keer een sport-, en spelinstuif. We zullen gaan
zaalvoetballen, klimmen, trampoline springen, pietengymmen, freerunnen en nog
meer!
Wanneer:
Waar:
Tijd:
gymzalen
Wie:

woensdag 2, 9, 23 en 30 november (pietengym) en 7 en 14 december.
Let op; 16 november dus niet
gymzaal Vroonhoevelaan (rechter gymzaal)
14:00-15:30 uur en op 30 november van 14.00-16.00 uur in beide
alle leerlingen van de basisschool

Deelname is geheel gratis!!
Heeft u vragen? Neem contact op met fleur@sportspectrumnext.nl
Tot woensdag!!
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