
  

 

 

 

 

  Beste ouder, verzorger, 
 
We zijn weer goed opgestart na de meivakantie. We hopen dat iedereen een goede 
vakantie heeft gehad.  
Groep 8 heeft deze week de Route 8 toets gemaakt. Er is de laatste tijd veel in het 
nieuws over de eindtoets van de groepen 8. Sinds een aantal jaren is iedere basisschool 
verplicht om een eindtoets te laten maken in gr. 8. Zie voor meer informatie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-
basisschool/verplichte-eindtoets-basisonderwijs 
Op dit moment is er een keuze uit 5 verschillende (goedgekeurde) toetsen. Stichting 
Talent heeft een aantal jaren geleden voor Route 8 gekozen, omdat dat toen een van de 
weinige toetsen was die digitaal afgenomen kon worden (tegenwoordige zijn er meer 
digitale toetsen). Route 8 is ook adaptief. Dit wil zeggen dat de toets de vragen op 
niveau van de leerling stelt. Maakt een leerling vragen goed, dan worden de vragen 
moeilijker en maakt de leerlingen de vragen fout, dan worden de vragen makkelijker 
gesteld. Zo bepaald de toets per onderdeel op welk niveau de leerlingen zit. Hier wordt 
ook het advies voor het vervolgonderwijs op gebaseerd (de uitslag van de toets).  
Het definitieve advies voor het vervolgonderwijs is al in maart gegeven. Leerlingen 
hebben zich ook al aangemeld voor het vervolgonderwijs. De reden dat de eindtoets 
later in het jaar gemaakt wordt, is omdat dan de stem van het basisonderwijs, m.b.t. het 
advies voor het vervolgonderwijs, meer telt. Wij kijken niet alleen naar cijfertjes (Cito- 
en methodetoetsen) maar ook naar bijvoorbeeld de werkhouding, motivatie, enz…. 
Een eindtoets blijft altijd een momentopname. Mocht een leerling een hoger advies, 
nav de score op de eindtoets, krijgen, dan gaan wij in overleg met de ouders, of we het 
advies omhoog bij moeten stellen. Mocht een leerling een lager advies krijgen, dan blijft 
het gegeven advies staan.  
Politiek wordt er ook van alles gevonden van de eindtoets. Moet deze weer naar voren 
gehaald worden (bijv. in februari) of niet. De Inspectie bepaald de kwaliteit van 
onderwijs op basisscholen, dit doen ze o.a. nav de gemiddelde groepsscore van de 
eindtoets. Aangezien het een momentopname is, na 8 jaar onderwijs wat leerlingen 
hebben genoten, hopen wij dat deze manier van meten er af gaat. We zijn zeker niet 
tegen een eindtoets maken, maar als afrekenmechanisme vinden we hem niet geschikt.  
 
We hopen dat alle leerlingen van gr. 8 het beste uit zichzelf hebben kunnen halen 
tijdens de eindtoets en met een mooie tijd terug kunnen kijken op alles wat ze geleerd 
hebben op school.  
 
Namens onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 
Margreet Langen  
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 LOL-gesprekken in juni een week later! 
In de jaarplanning aan het begin van dit schooljaar is aangegeven dat de facultatieve LOL-gesprekken 
zouden plaatsvinden in de week van 17 juni. Daar de Cito-toetsen dan nog niet allemaal verwerkt 
zijn, verschuiven we de facultatieve LOL-gesprekken naar de week van 24 t/m 28 juni. 
U kunt zelf aangeven als u een gesprek wilt, of de leerkracht geeft aan dat ze graag een gesprek met 
u en uw zoon/dochter willen hebben. De uitnodigingen zullen wederom via Parro gaan. Tzt krijgt u 
meer bericht.  
 
Bank over 
Zoals u wel al op Parro heeft kunnen zien hebben we drie hele mooie banken van de 
Hanzehogeschool Groningen gekregen. Dankzij Osie en Martin kunnen we hier al een hele tijd 
gebruik van maken, zij hebben de banken in elkaar gezet. Nogmaals bedankt. De leerlingen vinden 
het fijn hier af en toe op te werken.  
We hebben nog een bank over, die we zelf niet meer kunnen plaatsen. Deze bank moet nog wel in 
elkaar gezet worden. Hieronder de foto zoals hij eruit ziet als de bank in elkaar zit. 
Heeft u interesse, meld u dan even bij een teamlid, dan mag u hem meenemen.  
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.  
 

 

 
Nieuwe gymzaal 
Wat fijn dat de gymzaal klaar is, we kunnen nu allemaal lopend naar gym. De eerste week hebben de 
groepen er al met plezier gebruik van gemaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Zwemmen 
Als het te koud is, geeft het zwembad aan de school door dat er niet gezwommen gaat worden. Het 
zwembad hanteert een buitentemperatuur van ongeveer minimaal 17 gr. Mocht het kouder zijn, dan 
gaat het zwemmen niet door. Uiteraard kijken ze ook naar bewolking en zonneschijn op de dag. Het 
zwembad neemt hierin, in overleg met de school, een beslissing. 
Houd Parro bij koude dagen goed in de gaten. Hier komt de mededeling op te staan als er niet 
gezwommen gaat worden. Als zwemmen niet doorgaat, dan gaan de leerlingen op donderdag naar 
gym.  
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

Van de BSO 
Hallo, 
De meivakantie zit er weer op. 
Hierbij een foto collage van de activiteiten die we gedaan hebben + stukje tekst. 
In de meivakantie stond de natuur centraal. Rondom dit thema hebben we allerlei verschillende 
activiteiten gedaan. 
Maar wat hebben we dan allemaal gedaan? Natuurlijk zijn we lekker naar het bos gegaan, daar 
hebben we knapzakken gemaakt, gepicknickt, crossen met de fietsen en gewoon lekker spelen. 
Daarnaast hebben we ook nog een heleboel dingen gemaakt, zoals een windgong, kweekkast, 
paardebloementhee, insectenhapjes, fossielen en een bloemenmandela.  
Ook hebben we nog een proefje gedaan met zand, we gingen magisch modder maken. En we hebben 
een Trash Hunt gedaan. 
Het was dus een geslaagde vakantie! 

 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Datum Activiteit Groep 

13 mei  Juf Bertina Gr. 1/2 

13 mei Schoolfotograaf Alle groepen 

13 mei  Schoolmaatschappelijk werk Wapse 12.15-14.15  

14 mei Juf Bertina Gr. 4 

14 mei Plusklas gr. 7/8 enkele leerlingen   

15 mei Bankbattle Gr. 7/8 

16 mei  Juf Bertina Gr. 1/2 

16 mei OMR beide MR-en 19.30 uur  

16 mei Juf Cindy Gr. 5/6 

17 mei Studiedag leerlingen gr. 1/2, 2/3  vrij  

17 mei  Tweede workshop theater Gr. 4 en gr. 5/6 

17 mei Plusklas gr. 5/6 enkele leerlingen   

20 mei Juf Bertina Gr. 1/2 

20 mei Schoolmaatschappelijk werk Diever 12.15-14.15  

20 mei Natuurpad  Gr. 7/8 

20 mei Proefkolonie (debat) + GKB (over de streep) Gr. 6/7 

21 mei Plusklas gr. 7/8 enkele leerlingen  

22 mei Ouderavond (opgave via Parro) inloop 19.00 uur start 19.30  

22 en 23 mei  Juf Cindy Gr. 7/8 

22 mei GMR  

23 mei Juf Bertina Gr. 6/7 

25 mei Oud papier wordt gehaald  

27 t/m 29 mei Kamp Gr. 8 

27 mei Bertina  Gr. 1/2 

27 mei Schoolmaatschappelijk werk Wapse 12.15-14.15  

29 mei Juf Cindy Gr. 1/2 

30 en 31 mei Hemelvaartsvakantie, alle leerlingen vrij Alle groepen 

3 juni Juf Bertina Gr. 1/2 

3 juni Schoolmaatschappelijk werk Diever 12.15-14.15  

4 juni Juf Cindy Gr. 4 

4 juni Plusklas gr. 7/8 enkele leerlingen   

4 juni 4x4 toernooi Vanaf 5 jaar 

5 juni Juf Amely Gr. 5/6 

5 juni  Meester Tim Gr. 6/7 

6 juni 4x4 toernooi Vanaf 5 jaar 



 
 
 
 

 
 

 

6 juni Juf Cindy Gr. 2/3 

6 juni Schoolreis Gr. 1/2  

6 juni Juf Amely Gr. 2/3 

7 juni Plusklas gr. 5/6 enkele leerlingen  

7 juni Nieuwsbrief juni  

10 en 11 juni Pinkstervakantie alle leerlingen vrij Alle groepen 

 

 

 

 

 

 


