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Agenda 

 
Schoolvoetbal rectificatie 
In de nieuwsbrief van vorige week stond een 
fout. Er stond dat dhr. Karamo de jongens had 
begeleid, maar dit moest dhr. Mansouri zijn. 
Onze excuses hiervoor.  
 
Eindtoets 
Alle leerlingen van groep 8 hebben afgelopen 
weken de uitslag gekregen van de verplichte 
eindtoets. Helaas is gebleken dat een deel van 
deze leerlingen een onjuiste uitslag van de 
eindtoets heeft gekregen (‘toetsadvies’) 
omdat met verkeerde waarden is gerekend. 
De situatie doet zich voor bij een deel van de 
leerlingen die de IEP Eindtoets, ROUTE 8, Dia-
eindtoets of AMN Eindtoets hebben gemaakt. 
Deze leerlingen zijn in een ander niveau 
ingeschaald dan op basis van het 
toetsresultaat bij hen zou passen. Hierdoor 
hebben zij een onjuist toetsadvies gekregen, 
bijvoorbeeld havo/vwo in plaats van vmbo gl-
tl/havo. Daarom moesten de toetsadviezen 
voor leerlingen die een van deze toetsen 
hebben gemaakt opnieuw worden berekend. 
Leerlingen hoeven de toets niet opnieuw te 
maken. De oorzaak voor het probleem ligt niet 
bij de toetsaanbieders. 
De fout van een groep deskundigen is vooral 
heel erg vervelend voor leerlingen en hun 
ouders. Maar ook voor de scholen en de 
leerkrachten. Het zorgt voor veel extra werk 
en negatieve energie. Je moet zaken uitleggen 
en mogelijk herstellen vanwege fouten van 
een ander. Een en ander onderstreept 
overigens nog eens opnieuw dat het VO-

advies toch vooral een advies moet zijn op 
basis van de ontwikkeling en groei die een 
leerling heeft doorgemaakt en dat gaat een 
stuk verder dan alleen de uitslag van de 
eindtoets. 
Voor onze school ging het om één leerling, 
maar had verder geen consequenties op het 
schooladvies. Op dit moment wachten wij nog 
op de uitslag van 2 leerlingen die de toets 
later hebben gemaakt. Wanneer deze uitslag 
bekend is zullen wij de uitslag van onze school 
in de nieuwsbrief vermelden.  
 
Schoolkamp 
De kinderen van groep 7-8 waren afgelopen 
woensdag tot en met vandaag op schoolkamp. 
Woensdag zijn zij rond 8.45 uur op de fiets 
vertrokken richting Dwingeloo. Zij hebben 
deze 3 dagen leuke activiteiten gedaan zoals; 
bosgolf, boogschieten, zwemmen, een bezoek 
aan kamp Westerbork en er was natuurlijk een 
geslaagde Bonte avond.  

 
 
‘t Olde Maat Uus 
Groep 5-6 heeft afgelopen woensdag een 
bezoek gebracht aan ‘t Olde Maat Uus in 
Giethoorn. In dit museum hebben zij geleerd 
hoe het leven vroeger in Giethoorn was. De 
kinderen kregen rondleiding door de 
authentieke boerderij. Het was een erg 
interessante excursie. 

Datum Activiteit 

Maandag  
25 mei 

Jeroen Oosterhof aanwezig 

Maandag 25 
mei 

Groep 7-8 Rova Groentour 

30 en 31 
mei 

Leerlingen zijn vrij i.v.m. 
Hemelvaart 

3-6 juni Avondvierdaagse 

6 juni Schoolfotograaf 
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Avondvierdaagse 
Van maandag 3 juni t/m 6 juni vindt de 
avondvierdaagse plaats. Aanstaande maandag 
krijgen de kinderen een brief mee met de 
vertrektijden en verdere informatie.  
 
Schoolfoto 
Op donderdag 6 juni komt de schoolfotograaf 
op school. Wij hebben dit jaar samen met de 
OR voor een andere schoolfotograaf gekozen. 
De schoolfotograaf die deze dag komt is van 
Backx positief. Op de website 
www.backxpositief.nl kunt u alvast een kijkje 
nemen om een indruk op te doen. 
 
 
 

 
 
 

http://www.backxpositief.nl/

