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U heeft ongetwijfeld afgelopen dinsdag meegekregen dat er bij een aantal eindtoetsen
voor het basisonderwijs (IEP, Route 8, DIA-toets en AMN-toets) een fout is gemaakt bij de
inschaling van leerlingen, waardoor in een aantal gevallen het schooladvies onjuist was.

Helaas had dat ook betrekking op de toets die onze leerlingen van groep 8 gemaakt
hebben, de Route 8 toets.

Dit bericht leverde even behoorlijk wat stress en onrust op bij leerlingen, ouders en
leerkrachten van groep 8. Inmiddels hebben alle leerlingen een nieuwe uitslag van hun
eindtoets mee naar huis gekregen, met daarop de juiste inschaling.

Voor onze school bleek het om een aanzienlijk deel van de leerlingen te gaan. Bij 58% van
de leerlingen is de inschaling gewijzigd.

Zowel de school als de toetsaanbieder (Route 8) zijn niet schuldig aan de onjuiste
inschaling van de toetsen. De inschaling van de toetsen wordt gedaan door de Expertgroep
Toetsen PO. Dit is een expertgroep die is aangesteld door het ministerie van OCW. De
expertgroep vergelijkt de vijf verschillende soorten eindtoetsen en maakt aan de hand van
die vergelijking een inschaling voor de leerlingen. De expertgroep heeft gerekend met
onjuiste waardes en hierdoor zijn de toetsresultaten vertaald naar onjuiste toetsadviezen.

We hopen dat de expertgroep leert van deze fout en dat we dit in de toekomst niet nog eens
hoeven meemaken.

Pinksterviering
Op donderdagavond 6 juni is er de pinksterviering voor de groepen 5 t/m 8 in 'de Ark'.

Het thema is: Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over.

We brengen dat in de praktijk door veel te zingen tijdens de viering.

De viering van de groepen 5 en 6 begint om 19.00 uur. De viering van de groepen 7 en
8 begint om 20.30 uur. Een kwartier voor aanvang gaan de deuren van de kerk open.

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 worden bij dezen van
harte uitgenodigd om bij de viering aanwezig te zijn.
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Betaaldag schoolreizen
Op maandag 3 juni is de tweede en laatste betaaldag voor de schoolreizen.

Wilt u uw kind het geld gepast in een enveloppe, met naam en groep erop, meegeven
naar school? In het schema hieronder kunt u de bedragen voor de schoolreizen en het kamp
zien.

GROEP

BESTEMMING

PRIJS

0d

Kinderboerderij Dondertman Holten

€ 9,00

0 en 1

Met Bello naar de Borkeld en de Poppe

€ 10,00

2

Giga Konijnenhol, Beerze

€ 17,00

3

Flierefluiter Raalte

€ 21,50

4

Apenheul Apeldoorn

€ 24,50

5

De Waarbeek Hengelo

€ 20,00

6

Openluchtmuseum Arnhem

€ 25,00

7

Avonturenpark Hellendoorn

€ 16,00

8

Kamp Lemele

€ 57,50

Weekbrief voor 2 weken
Deze weekbrief is voor 2 weken. Volgende week is een korte schoolweek i.v.m.
Hemelvaartsdag en de vrije vrijdag daarna. De eerstvolgende weekbrief zal verschijnen op
vrijdag 7 juni.

Kalender

30 en 31 mei

Hemelvaartsdag en vrije dag

3 juni

Betaaldag 2 schoolreizen en kamp
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3 juni

MR vergadering

6 juni

Pinksterviering groepen 5 t/m 8 in de Ark

7 juni

Pinksterviering groepen 0 t/m 4 in de groep

10 juni

Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij

11 juni

Studiedag team, leerlingen vrij

18-21 juni

Wandelvierdaagse

20 juni

Oudergebedsgroep

24 juni

Schoonmaakavond groepen 2, 4, 6

25 juni

Schoonmaakavond groepen 0, 1, 3, 5 en 7

27 juni

Schoolreizen groepen 0 t/m 7

28 juni

Rapport 2 mee
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