Dorpsstraat 55,
8432 PL, Haule.
Telefoon: 0516-577385
info@obsdetrede.nl
www.obsdetrede.nl

Info nr. 7

2020-2021

Nieuwe leerling
Loïse is vier jaar geworden en zit nu ook bij ons op school. Wij
willen haar een heel prettige schooltijd toewensen!

Let op! (Herinnering)
Zoals u heeft kunnen lezen gaat de margedag van woensdag 3
maart niet door en zetten wij de margedag die oorspronkelijk op
15 februari gepland stond niet meer in. De kinderen komen morgen 3 maart dus gewoon naar school
en er volgt niet nog een extra vrije dag.

Snertactie (hulp gevraagd!)
Op onderstaande data staan er nog snertacties gepland. De
oudervereniging is nog op zoek naar ouders die willen helpen
verkopen. Dit gebeurt uiteraard op een veilige (coronaproof) manier.
Opgeven kan bij Mirranda van Vilsteren vanvilsteren@hotmail.com
of door een mail te sturen naar info@obsdetrede.nl
Van de opbrengst hopen wij weer leuke dingen met de kinderen te
doen!!
13-03-2021
Verkoop tussen 09:00-12:00 uur. Half uur van tevoren aanwezig.

Onderwijsevaluatie
Op 23 maart staat na schooltijd de onderwijsevaluatie weer gepland.
Naar aanleiding van de Cito toetsen in feb wordt er een rapport
geschreven “Zelfevaluatie M-afname LVS CITO 2020-2021”. In dit
rapport staat het volgende beschreven:
- Trendanalyses: Hoe doet groep 3 het bijvoorbeeld ten opzichte van vorige groepen 3. Dit
wordt per groep en per vakgebied gedaan.
- Trendanalyses: Per groep. Welke ontwikkeling is er te zien bij de kinderen van groep 8 ten
opzichte van groep 3. Zijn ze gemiddeld gezien gegroeid?
- Conclusies op schoolniveau en groepsniveau + vervolgafspraken
Tijdens deze vergadering evalueren we het onderwijs van het afgelopen halfjaar. We zullen de
conclusies in hoofdlijnen met u delen in de volgende info.
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Pilot Blink lezen
Dit schooljaar oriënteren wij ons op een nieuwe
methode voor technisch- en begrijpend lezen in
groep 4 t/m 8.
Momenteel werken wij nog met aparte
methodes, namelijk: Estafette (technisch lezen),
Tekst Verwerken en Nieuwsbegrip (begrijpenden studerend lezen). In de nieuwste methodes
wordt veelal ingezet op leesplezier en worden
technisch- en begrijpend lezen geïntegreerd
aangeboden en dus niet meer als aparte vakken.
Tijdens de lockdown hebben wij verschillende online presentatie bijgewoond en zichtzendingen
aangevraagd van Atlantis, Estafette (nieuwste versie) en Blink lezen. Om goed te kunnen oordelen
over deze verschillende methodes en uiteindelijk een goede keuze te kunnen maken proberen wij
ook lessen uit. Zo zijn wij vanaf deze week gestart met de pilot van Blink lezen. Dit betekent dat wij 1
thema aanbieden van deze nieuwe methode in groep 4 t/m 8 en dat wij deze periode geen les geven
uit onze eigen methodes. Wanneer wij voldoende informatie hebben om een weloverwogen keuze te
maken, dan wordt u daar uiteraard van op de hoogte gebracht.

De IEP Eindtoets: eindtoets voor uw kind in groep 8
Binnenkort wordt er bij de leerlingen van groep 8 de IEPeindtoets afgenomen. Deze eindtoets meet de taal- en
rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de
basisschool.
De eindtoets wordt in april afgenomen. Daarmee is het
schooladvies leidend bij de toelating tot het voortgezet
onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast het
schooladvies van de leerkracht, een tweede, objectief
gegeven die dit schooladvies moet bevestigen. Bij een
hoger advies dan het advies van de leerkracht, zal er een
heroverweging plaatsvinden. De IEP Eindtoets wordt
afgenomen op 20 en 21 april 2021, op 2 ochtenden van elk maximaal 2 uur. De IEP Eindtoets is een
papieren eindtoets die zodanig is samengesteld dat alle leerlingen worden uitgedaagd om te laten
zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De onderdelen lezen, taalverzorging en
rekenen worden getoetst. De IEP Eindtoets start met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau. Uw
kind mag in de boekjes schrijven en hoeft dus niet met verschillende opdrachtenboekjes en
antwoordformulieren te werken. Voor kinderen met dyslexie is er een aangepaste versie. Taal is geen
struikelblok bij rekenen. Bij het maken van de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de
formulering van de opgaven. De vragen bij rekenen zijn zo opgebouwd dat kinderen die meer moeite
met taal hebben, niet struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig detail is weggelaten, de
vraagstelling is kort en bondig en de antwoordalternatieven zijn op eenzelfde manier opgebouwd.
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Agenda
Mrt.
3
Studiedag Comprix vervalt, dus gewoon naar
school!
5
Rapporten mee
9
Juf Nynke afwezig
10
Juf Nynke aanwezig
12
Juf Nynke jarig
16
Juf Nynke cursus
23
Onderwijsevaluatie na schooltijd
24
Juf Nynke directie overleg
30
Info nr. 8
Apr.
2
Goede Vrijdag (kinderen vrij)
4
Eerste Paasdag
5
Tweede Paasdag (kinderen vrij)
13
Juf Nynke cursus
14
Juf Nynke directie overleg
20
IEP-eindtoets dag 1
21
IEP-eindtoets dag 2
23
Koningsspelen (alle kinderen 12.00 uur vrij)
26
Info nr. 8
27
Koningsdag (alle kinderen vrij)
29
Anita Grunefeld jarig
Mei.
1
Meivakantie t/m 16 mei
4
Dodenherdenking
5
Bevrijdingsdag
9
Moederdag
13
Hemelvaartsdag
17
Weer naar school
23
Eerste Pinksterdag
24
Tweede Pinksterdag (kinderen vrij)
28
Evaluatie- en voorbereidingsvergadering (alle
kinderen om 12.00 uur vrij)
NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar info@obsdetrede.nl

Namens het team met vriendelijke groet,
Nynke van der Zijl

