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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Het zijn drukke weken voor het schoolteam. De leerkrachten zijn druk met het afnemen van de
laatste toetsen van ons Cito-leerlingvolgsysteem. Daarna moeten de toetsen worden nagekeken,
worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem en, het belangrijkste, worden geanalyseerd. De
leerkrachten voeren hierover gesprekken met de interne begeleiders en teamleiders om de
voortgang van de groep en de leerlingen op verschillende gebieden te monitoren en te stimuleren.
En als dat allemaal klaar is, worden de rapporten gemaakt en de kind-ouder-leerkrahtgesprekken
voorbereid. Ondertussen gaat het gewone werk uiteraard ook door: lessen op verschillende niveaus
voorbereiden, het werk van leerlingen nakijken enz.
Voor groep 8 staan de adviesgesprekken op de planning. De leerlingen krijgen dan hun definitieve
schooladvies en kunnen zich daarna gaan inschrijven op de middelbare school van hun keuze.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder
REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf a.s. maandag staat Iedereen hoort erbij centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist
boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je om toch samen te werken, ook samen
een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft waardoor
kinderen van goede voorbeelden op school en thuis kunnen leren.

AANKONDIGING WARME TRUIENDAG
In het kader van duurzaamheid nemen we deel aan de nationale warme truien dag
op vrijdag 15 februari.
Die dag wordt de verwarming op school een graadje lager gezet… Kinderen en
collega’s vragen we om een lekkere warme trui / vest te dragen die dag.

LESBEZOEK OUDERS GROEP 6
Op donderdag 21-2 staat het volgende lesbezoek voor ouders en verzorgers van groep 6
gepland. Van 14:15-14:45 bent u van harte welkom om de les bij te wonen!

CONCLUSIES NATIONAAL COHORT ONDERZOEK
De NCO-rapportage 2018 toont de prestaties van onze leerlingen op een aantal belangrijke
uitkomsten zoals de succeskansen binnen onze school en de doorstroom naar en succeskansen
in het vervolgonderwijs. Er is inzichtelijk gemaakt hoe onze leerlingen het doen in vergelijking met
het landelijk gemiddelde, maar ook met andere (vergelijkbare) scholen. NCO-rapporten
vergelijken alle uitkomsten met een zogeheten voorspelde referentiewaarde. Hierin wordt de
schoolpopulatie verwerkt.
=> Van de leerlingen in 2017-2018 heeft 77 % de school onvertraagd afgerond. Van de leerlingen
die in groep 3 zijn ingestroomd, is 4% blijven zitten, 1% is verwezen en 0% heeft een klas
overgeslagen. Hierbij is nauwelijks onderscheid tussen jongens/meisjes en kinderen met/zonder
migratieachtergrond bij ons op school..
63 % van de leerlingen stroomt uit naar VMBO, 27 % naar HAVO/VWO. Deze cijfers zijn allemaal
net iets positiever dan op basis van de referentiewaarde voorspeld is. Verwijzingen naar het
speciaal onderwijs zijn iets hoger dan de referentiewaarde.
=> Het percentage leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond is gedaald van 47%
naar 37% de afgelopen 4 jaar.

=> M.b.t. schooladviezen:
54% van onze leerlingen heeft een eindtoetsscore die overeenkomst met het schooladvies. Dit
is iets hoger dan de referentiewaarde en ook iets hoger dan het landelijk gemiddelde.
30% van onze leerlingen scoort op de eindtoets hoger dan het gegeven advies. Dat is ook iets
hoger dan de referentiewaarde en ook iets hoger dan het landelijk gemiddelde.
17% scoort onder het niveau van het gegeven advies. Dat percentage is lager dan de
referentiewaarde en het landelijk gemiddelde.
=> Opleidingsniveau VO
- Van leerlingen die zijn uitgestroomd in 12-13-14, 8% naar VWO gegaan, 17% naar HAVO en
75% naar VMBO/PRO.
–
Na 3 jaar VO zit van deze leerlingen 16% boven het gegeven basisschooladvies. Dat is iets
lager dan het landelijk gemiddelde. 15% zit onder het gegeven advies. Dat is ook iets lager dan
de referentiewaarde / het gemiddelde. 69% zit op het niveau van het gegeven
basisschooladvies. Dat is iets hoger dan de referentiewaarde / het gemiddelde.
=> Succes in het VO: prestaties en uitval
63% van onze oud-leerlingen haalt binnen de nominale opleidingsduur hun diploma. 24% loopt
vertraging op. 6% heeft ongediplomeerd de opleiding verlaten. Het onvertraagd halen van het
diploma is een hoger percentage dan de referentiegroep / landelijk gemiddelde. Schooluitval
betreft een vergelijkbaar percentage met de referentiegroep / landelijk gemiddelde.
Het percentage afstroom naar een lager niveau is onder onze oud-leerlingen (uitstroom 12-1314) zo laag, dat het niet in beeld is gebracht. Op basis van schoolpopulatie en het landelijk
gemiddelde laat de referentiegroep hier wel flinke percentages zien. (10-26% afhankelijk van
startniveau)
Samenvattend: mooie resultaten die weliswaar niet alles, maar zeker wel iets zeggen over de
kwaliteit van onze school, het proces van advisering, de kwaliteit van de schooladviezen en de
begeleiding in de overstap naar voortgezet onderwijs. Net als de beoordeling van de inspectie,
weer een fijne bevestiging voor alle hard werkenden collega’s!
HERHALING AANKONDIGING ONDERWIJSSTAKING => 15 MAART
Onlangs werd in de media een landelijke onderwijsstaking aangekondigd waarbij collega’s in het
basis- en voortgezet onderwijs, MBO, HBO en op de universiteiten werden opgeroepen die dag
het werk neer te leggen om massaal een signaal af te geven. Iedere
betrokkene binnen het onderwijs maakt zich zorgen over de kwaliteit.
We hebben een prachtig en veelzijdig vak, maar door diverse
overheidsmaatregelen als passend onderwijs, voortdurend
veranderende wet- en regelgeving, (verkapte) bezuinigingsmaatregelen en m.n. het lerarentekort, blijft de werkdruk structureel te
hoog. Dit is niet gezond en komt de kwaliteit van onderwijs niet ten
goede. Hoewel veel van onze collega’s het vervelend vinden dat
kinderen en ouders wederom gedupeerd worden door een dag
minder school, scharen we ons achter de landelijke actie.
Ook wij willen ons hard maken voor structureel goed onderwijs voor iedereen.
15 MAART is voor alle leerlingen dus een extra vrije dag!

