
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF februari 2019 

De Meent 

 

SCHOOLJAAR 2018-2019 

 
Kalender  

Maandag 4/2 Meenttheater groep 5/6 

Dinsdag 5/2 1e  blokfluitles groep 3/4 (onder schooltijd) 

Woensdag 6/2 scholenbezoek directeur bestuurder Mark van der Pol 

Vrijdag 15/2 1e rapport 

Maandag 18/2 rapportgesprekken 

Vrijdag 22/2 studiedag, leerlingen vrij 

Zaterdag 23/2 t/m vrijdag 1/3 voorjaarsvakantie 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Er komen deze maand geen nieuwe leerlingen bij. 

 

Algemene informatie 

Fruitabonnement 

Ons huidige abonnement loopt tot de voorjaarsvakantie. Voor de periode tot de 

zomervakantie vragen we jullie om voor 18 schoolweken + 1 losse dag(28 mei) mee te 

geven: € 13,- per leerling. Dit bedrag graag uiterlijk maandag 18 februari meenemen. 

 

Kerstcollecte  

Het mooie bedrag van €220 is na overleg met de leerlingenraad overgemaakt voor het 

project ‘Ondervoeding’ van Artsen zonder Grenzen. 

 

NL Doet 

Zet het vast in de agenda: NL Doet op 16 maart van 8.30 tot 11.00 uur. We kunnen weer alle 

hulp gebruiken bij het opknappen van het schoolplein, bospad en natuurlijk de school zelf. 

 

Onderwijs 

Cito toetsen 

Als basisschool neem je bij de leerlingen vanaf groep 3 toetsen af uit je methodes (rekenen, 

taal, spelling, enz). Dit gebeurt meestal 1x per maand. Daarnaast maken we gebruik van de 

Cito toetsen. Dit zijn landelijk genormeerde toetsen die we afnemen medio januari en eind 



mei. Hiermee kunnen we als school zien of ons leerstofaanbod voldoende resultaat oplevert 

bij onze leerlingen. We bespreken met elkaar de resultaten n.a.v. de analyses die de 

leerkrachten maken. Ook bespreken we onze schoolresultaten met de 2 andere teams van 

ons cluster. 

Ouders kunnen via een inlog in ons administratiesysteem van ParnasSys kijken om zo de 

Cito uitslagen van hun eigen kind in te zien. Bent u de inlog/ het wachtwoord kwijt of heeft u 

die nog niet, geef dit dan a.u.b. even door aan gerrie.amperse@basisburen.nl  

 

Leskracht 

Na de voorjaarsvakantie wordt gestart met het eerste project van de methode Leskracht. 

Iedere donderdagmiddag gaan de leerlingen van groep 3 t/m 5 bij juf Natasja en 6 t/m 8 bij 

meester Peter in groepjes aan de slag.  

 

Rapport 

Op 15 februari krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dit schooljaar. Het rapport zal er 

echter anders uit gaan zien voor groep 3 t/m 8. De aanpassingen zijn gedaan n.a.v. de 

enquête. De beoordeling van de onderdelen die getoetst worden, zal niet meer in letters 

maar in cijfers zijn. Een 4 is het laagste cijfer en een 10 het hoogst. Ook ziet de opmaak er 

anders uit, omdat het rapport via Parnassys ingevuld wordt door de leerkrachten. De inhoud 

blijft nagenoeg hetzelfde. 

 

Personeel 

Schoolleider 

Annemarie Looijenga gaat op de woensdag de taken van locatieleider uitvoeren tot de 

zomervakantie. Op donderdag is Gerrie Amperse aanwezig. 

 

 

Stagiaires 

Na de voorjaarsvakantie gaat Emma verder met haar stage in groep 3/4. Froukje gaat stage 

lopen in groep 5/6. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Team De Meent. 


