Info
Schooltoppen
Op maandag 30 januari hebben we voor
het eerst dit jaar een schooltoppen gehad. Wij zijn ontzettend blij dat leerkrachten en ouders met elkaar in gesprek
zijn gegaan om onze kinderen nog beter
te kunnen helpen bij hun leerproces.
Een verslag van deze avond wordt samen
met deze info meegegeven zodat u weet
wat er allemaal is verteld op deze avond
en welke stappen er genomen zijn of binnenkort zullen worden uitgevoerd. De volgende schooltoppen zal zijn op
donderdag 30 maart

Meester Krijnberg
Meester Krijnberg heeft zijn arm
gebroken. Zijn herstelperiode gaat
minder snel dan dat hij en wij wensen.
We hopen dat de meester na de vakantie
toch af en toe even op school kan komen
zodat we zien dat het goed met hem
gaat.

Roparun
Ook dit jaar doet juf Bruggemans weer
mee met haar team aan de Roparun. Als
school willen we niet alleen de juf steunen
maar vinden we het ook belangrijk dat we
financieel ondersteuning bieden voor
onderzoek naar kanker en hulp aan mensen
die aan deze ziekte lijden. Op vrijdag 7
april willen we graag weer een sponsorloop
houden op onze school. Meer informatie
hierover volgt nog.

Afscheid juf Sniers
Zoals u weet, is juf Sniers
verhuisd naar Zaandam en
nu zij moeder is geworden
van Dinand is de afstand
reizen naar ‘De Sleutel’ te
ver. We wisten al dat zij op
zoek zou gaan naar een baan
dichterbij huis en deze heeft zij
gevonden. Inmiddels is het verlof van juf
Sniers afgelopen en is zij begonnen op
haar nieuwe werkplek. Nu doet de juf nog
invalwerk maar vanaf februari krijgt ze
weer haar eigen groep. We zijn heel blij
voor juf Sniers dat zij een
nieuwe baan heeft gevonden maar
vinden het ontzettend jammer dat wij nu
afscheid van haar moeten nemen. De kinderen in Zaandam boffen ontzettend met
juf Sniers! Op woensdagavond 8 februari
hebben we juf Sniers voor de laatste
keer gezien en hebben we als team afscheid genomen.

Nieuwbouw
Het is nu echt zeker. CBS de Sleutel krijgt
een nieuw schoolgebouw. Dit duurt nog wel
even, de datum waarop we in de nieuwe
school kunnen gaan is december 2019. We
zijn nu wel al begonnen met het bedenken
hoe de school er uit gaat zien en wat we
allemaal nodig hebben in de nieuwe school.
Als de ideeën straks worden omgezet naar
echte plannen zullen we u, als ouder,
uitgebreid hiervan op de hoogte houden.
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Wist u dat:
 Iedereen wel een beetje
toe is aan vakantie.
 De voorjaarsvakantie
begint op maandag 27
februari.
 We weer naar school gaan
op maandag 6 maart.
 De jongens van groep 8
derde zijn geworden met
basketbal.
 Ilknur meegedaan heeft
aan de volgende ronde van
de voorleeswedstrijd.
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Leren
op een
wereldschool
Betaling schoolfonds
Op dit moment heeft
ongeveer de helft van de
ouders het schoolgeld
betaald. In deze maand
wordt de schoolreis geboekt
en moet de school hier ook
voor betalen. Graag willen
we u verzoeken om de
betaling snel te regelen
zodat we alles zo goed
mogelijk en op tijd kunnen
regelen.

De IEP Eindtoets: eindtoets voor uw
kind in groep 8

eindtoets die zo is samengesteld dat alle leerlingen
worden uitgedaagd om te
Geachte ouders/verzorgers, Alle
laten zien hoe vaardig zij
leerlingen van groep 8 zijn verplicht om
een eindtoets te maken aan het eind van zijn op het gebied van taal
de basisschool. Deze eindtoets meet de en rekenen. De IEP Eindtoets toetst de
onderdelen lezen, taalverzorging en retaal- en rekenvaardigheid van uw kind.
kenen. De eindtoets start met makkelijScholen kunnen zelf kiezen welke (door
ke opgaven, die oplopen in niveau. Bij de
het ministerie van OCW toegelaten)
IEP toets wordt ervoor gezorgd dat uw
eindtoets ze afnemen. Onze school
kind zich volledig kan concentreren op de
heeft dit schooljaar voor de IEP
toets. Uw kind mag in de boekjes schrijEindtoets gekozen, ontwikkeld door
ven en hoeft dus niet met verschillende
Bureau ICE. Dit besluit om voor de IEP
eindtoets te kiezen, in plaats van de Cito opdrachtenboekjes en antwoordformulieren te werken. Dat is wel zo overzichEindtoets, is in overleg met de MR
besloten. De IEP eindtoets is in sommige telijk! Deze manier van toetsen past
opzichten anders dan de Cito eindtoets . goed bij onze visie op onderwijs en
In deze brief geven wij u meer informa- daarom hebben wij voor deze toets gekozen.
tie over de IEP Eindtoets
Wanneer maakt uw kind de IEP Eindtoets?
De eindtoets wordt op dinsdag 18 en
woensdag 19 april 2017 afgenomen. Dit
gebeurt op twee ochtenden van ieder
maximaal twee uur. De uitslag van de
eindtoets geldt als een tweede, objectief gegeven bij de overgang van het
basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs. De leerkracht van uw kind
geeft voor 1 maart 2017 het
schooladvies. Dit schooladvies van de
leerkracht is leidend bij de toelating tot
het voortgezet onderwijs. De Cito scores vanaf de groepen 6, 7 en 8 en de
kenmerken van uw kind bepalen welke
vorm van voortgezet onderwijs voor uw
kind goed zou zijn. Bij kind kenmerken
kunt u denken aan: planningsvaardigheden, doorzettingsvermogen, hoe maakt
het kind zijn schoolwerk etc. De uitslag
van de eindtoets moet het schooladvies
van de leerkracht bevestigen.
Uw kind staat centraal bij de IEP
Eindtoets
De IEP Eindtoets is een papieren

Taal 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.
Meer weten
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
terecht bij de leerkracht van uw kind.
Ook kunt u terecht op de website van
Bureau ICE, www.toets.nl/voorouders.
Hier vindt u meer informatie en kunt u
tevens voorbeeldopgaven bekijken. Wij
wensen uw kind alvast heel veel succes
bij het
maken van
de IEP
Eindtoets!

