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Info uitstroomgegevens groep 8 

 
Schoolkamp groep 8 

 
Vanmorgen hebben we groep 8 
uitgezwaaid. Als groep 4 dagen met 
elkaar naar Texel  is een mooie 
activiteit zo aan het einde van de 
basisschool. We hopen dat de 
kinderen en begeleiders vier mooie 
dagen hebben en hopen allen weer in 
goede gezondheid, met veel 
mooie/spannende verhalen vrijdag 
rond 16.00 uur terug op school te 
zien.  

    

 

Schoolreisje donderdag 7 juni 

       
Donderdag 7 juni gaan de groepen 1 
t/m 7 op schoolreisje naar……Rhenen! 
Bij deze  nieuwsbrief ontvangt u (op 
verzoek) nogmaals de informatie over 
de schoolreis. 
 
Twee dingen waar we graag de 
aandacht voor vragen: 
 *Denk aan schoenen waar uw kind 
goed de hele dag op kan lopen, geen 

slippers! 
*En….graag thuis uw kind insmeren 
met zonnebrand voor vertrek. 

 
 

 

 
Meer en BETER bewegen….. 
In de nieuwsbrief van 22-05-2018 
hebben we gemeld dat er voor de 
zomervakantie op woensdagochtend 
6, 13 en 20 juni een 
bewegingsactiviteit voor schooltijd zal 
plaats vinden. 

    
Woensdagochtend 8.00 uur is het 
zover! 
In de bijlage ziet u waar en hoe het 
bewegingscircuit wordt vormgegeven. 

Uitstroomgegevens groep 8 
Evenals heel veel scholen in 
Nederland nemen ook wij deel aan de 
eindtoets van het Cito. Het daaruit 
voortkomende schoolrapport geeft 
een goed beeld van de sterke en 
zwakke punten op leer-technisch 
gebied: de schoolscores per 
vaardigheid worden vergeleken met 
de landelijke scores. De Cito Eindtoets 
is bedoeld om een objectief en 
individueel advies te kunnen geven 
over het meest geschikte 
vervolgonderwijs voor leerlingen. Dit 
advies ondersteunt het advies van de 
school. 
De gemiddelde eindscore is voor onze 
school dit jaar 536.5. het landelijk 
gemiddelde ligt op 534.9. Hier zitten 
we dus boven. 

De kinderen uit groep 8 zijn allemaal 
ingeschreven bij een school voor 
Voortgezet Onderwijs. De verdeling 
over de diverse schooltypen: 
Zij Info uitstroomgegevens groep 8> 
Basis Beroepsonderwijs> 3 kinderen 
Kader beroepsonderwijs> 4 kinderen 
Theoretische Leerweg> 5 kinderen 
Theoretische Leerweg/HAVO> 2 
kinderen 
HAVO> 3 kinderen 
HAVO/VWO> 1 kind 

VWO> 10 kinderen 

In en om de school 
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Schoolontwikkeling: ACTIEF LEREN 
In de nieuwsbrief van 12 september 
hebben we u verteld over de 
onderwijskundige ontwikkelingen op 
de Leiboom met als doel de 
betrokkenheid van kinderen te 
vergroten. Door het schooljaar heen 
heeft u via social schools 
lesactiviteiten gezien waarbij het 
actief leren centraal stond.  
Wij onderscheiden drie grote 
verschillen in leren. Voor het gemak in 
kleuren uitgedrukt. GEEL, ik leer graag 
in stilte en alleen. ROOD, ik leer graag 
door te doen, door concrete 
materialen of voorbeelden te 
gebruiken. BLAUW, ik leer graag 
samen met anderen. Ik praat graag 
samen met anderen om zo tot een 
oplossing te komen. 

 
Denk aan de les over inhouden 
waarbij maatbekers en water 
veelvuldig gebruikt werden voor de 
opdrachten. Denk aan de les rekenen 
met de grote doos in de 
kleuterklassen.  

       
Denk aan schatten van afstanden van 
gebouwen en straten in je directe 
omgeving. Je krijgt gevoel voor de 
lengte van objecten. Maar denk ook 
aan een opdracht alleen mogen 
maken in een stille ruimte. Of juist 
samen mogen overleggen omdat dit 
een leerstijl is die ook velen past. 
Natuurlijk is het belangrijk om ook 
eens iets te doen wat je minder ligt, 
jezelf te stretchen. Steeds vanuit het 
begrip van de verschillen, met respect 
voor elkaar. 
  

 
We zijn ook zelf, als leerkracht, gaan 
kijken naar onze lessen. Hoe kunnen 
we de kinderen actiever maken tijdens 
de les en beter aansluiten bij hoe 
kinderen leren. Niet iedereen leert 
immers hetzelfde. De leerkrachten 
hebben het afgelopen jaar geoefend 
met elementen in de lessen brengen 
die deze verschillen recht doen. Ze 
hebben feedback gekregen op de 
lesvoorbereiding van Truus van Putten 
(REE BV) en onze collega Marian. 
Marian heeft zich al geruime tijd 
verdiept in deze materie.   
Naast in de lessen aandacht te hebben 
voor Actief Leren zijn we de 
gesprekken over de voortgang anders 
in gaan richten, meer met de kinderen 
in gesprek. Dit betekende dat we voor 
de opstartgesprekken en het 
rapportgesprek de kinderen en u 
samen hebben uitgenodigd. Daarnaast 
hebben de kinderen vanaf groep 3 de 
afgelopen periode allemaal een 
individueel gesprekje gehad met de 
eigen leerkracht. Ook volgend 
schooljaar gaan wij hiermee verder en 
willen we het actief leren uitbreiden 
door meer lessen samen voor te 

bereiden, deze lessen te geven en dan 

vooral te kijken naar betrokkenheid 

van kinderen. 

 
Ouderraad zoekt versterking 
Volgend schooljaar stoppen een 
aantal leden van de ouderraad. 
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe 
leden. 
De ouderraad ondersteund diverse 
activiteiten op school, onder andere 
sinterklaas, kerst- en paasviering, 
schoolreisje, avondvierdaagse en 
schoolfotograaf. Elk lid organiseert 
samen met andere ouders ongeveer 3 
tot 4 activiteiten per jaar. Daarnaast 
wordt er ongeveer 8x per jaar 
vergaderd in de avonduren op 
wisselende dagen. 
Lijkt het je leuk om mee te helpen aan 
deze activiteiten, laat het ons dan 
weten. Voor meer informatie of 
aanmeldingen kan je een e-mail 
sturen naar 
ouderraadleiboom@gmail.com of 
neem contact op met Christa van Zwol 
(voorzitter) of één van de andere 
ouderraadsleden. 

 
Luizenouders gezocht 
In het nieuwe schooljaar stoppen een 
aantal ouders die mee helpen met de 
luizencontrole. Daarom zijn wij hard 
op zoek naar versterking. 
Omdat we het erg belangrijk vinden 
dat er zo min mogelijk kinderen met 
luizen op school zijn, controleren wij 
op de woensdag na elke vakantie alle 
kinderen op school op de 
aanwezigheid van luizen zodat 
verspreiding tegen gegaan kan 
worden. Het is belangrijk dat we hier 
genoeg ouders voor hebben die 
kunnen meehelpen. Je bent er 
maximaal 30 minuten aan kwijt en dat 
ongeveer 5x per jaar. 
Voor meer informatie en 
aanmeldingen kan je terecht bij 
Martine van Wieringen of via 
ouderraadleiboom@gmail.com. 

 
Agenda 
05-06 t/m 08-06: Schoolkamp gr. 8 
07-06: Schoolreisje naar Rhenen 
12-06: Jan van Zeijltoernooi 
(uitwijkdatum 19-06) 
14-06: 8.15-8.45 uur, inloopspreekuur 
Caesartherapie 
19-06: 8.15-8.45 uur, spreekuur 
Buurtzorg Jong 

 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 17 juni 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
-Info schoolreis 
-Bewegingscircuit 

 
Berichten: 
Onder dit kopje ‘berichten’ vindt u 
informatie aangeleverd door externen. 

 
 
 
 
 


