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Medezeggenschapsraad Veldhoven Midden
Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker hebben een gezamenlijke Schoolraad waarin de
medezeggenschapsraad opgenomen is. In deze Schoolraad praten ouders en personeel mee over het beleid van de
school. De zittingstermijn van twee ouders van Basisschool EigenWijs en één ouder van SBO De Verrekijker loopt af
en zij zijn alle drie bereid om zich herkiesbaar te stellen. We willen u echter ook de mogelijkheid geven om u aan te
melden. Mochten er aanmeldingen zijn, schrijven we verkiezingen uit. U kunt zich tot en met 14 juni 2018
aanmelden bij de voorzitter van de Schoolraad, Lisanne Oerlemans (lhs.kopinga@summacollege.nl)
De Schoolraad

Rapportage Basisschool EigenWijs
We zijn dit jaar bezig geweest met een nieuwe lay out en opzet van het rapport, dat u op 2 maart jl. voor het eerst
ontving. Naar aanleiding van deze nieuwe opzet hebben we u gevraagd om een reactie op dit rapport te geven. Via
de briefjes, die u in de daarvoor bestemde dozen kon retourneren, We hebben vele positieve reacties ontvangen,
maar ook enkele aandachtspunten.
We hebben deze aandachtspunten in de rapportcommissie uitgebreid besproken en enkele aanpassingen in het
rapport gedaan. Deze aanpassingen zijn in het volgende rapport terug te zien, dat u ontvangt op vrijdag 22 juni a.s.
De rapportgesprekken vinden plaats op dinsdag 26 juni en donderdag 28 juni a.s. U heeft hiertoe maandag jl. de
rapportbriefjes meegekregen. Uiteraard kunt u eventuele vragen over het rapport tijdens de rapportgesprekken
stellen aan de groepsleerkracht. Wij staan zeker open voor verdere feedback op het nieuwe rapport.
Wij bedanken alle ouders voor het meedenken.
Met vriendelijke groet,
De rapportcommissie.

Rapportage SBO De Verrekijker
De rapportgesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag en dinsdagavond 26 juni en donderdagmiddag 28 juni a.s. U
ontvangt hiervoor vrijdag a.s. een schriftelijke uitnodiging. Tijdens het gesprek wordt een toelichting gegeven op het
geëvalueerde ontwikkelingsperspectief.
Op vrijdag 22 juni 2018 ontvangen de leerlingen het zogenaamde “kindrapport”. Dit rapport is geschreven voor uw
kind en wordt vooraf met de leerkracht besproken.
Met vriendelijke groet,
Team SBO De Verrekijker

Uitslag Cito Eindtoets groep 8
In de nieuwsbrief van 24 mei jl. hebben we u al geïnformeerd over de uitslag van de Eindcito van groep 8. In deze
nieuwsbrief ontvangt u een nadere toelichting op de score.
In april hebben de kinderen van groep 8 de Cito Eindtoets gemaakt. Drie dagen lang werden er allerlei opdrachten
gemaakt voor de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. We hebben de uitslag ontvangen voor deze toets
en de kinderen hebben het erg goed gedaan.
We behaalden dit jaar de score 538,6. Volgens de onderstaande beoordelingsnorm van de inspectie mogen we dus
spreken van een goede score.
Een prachtig resultaat waar we trots op mogen zijn! Dit betekent dat onze leerlingen van groep 8 keurig gepresteerd
hebben. Een positief effect van alle geleverde inspanningen door leerlingen en het team!
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Toelichting:
Wat betekent de score in vergelijking tot andere scholen?
De meeste basisscholen verantwoorden zich over hun eindresultaten na acht jaar basisonderwijs met de Cito
Eindtoets. Bij het bepalen van de ‘onder- en bovengrenzen’ van de eindresultaten houdt de inspectie rekening met
de leerlingenpopulatie. Basisschool EigenWijs valt in schooljaar 2017-2018 schoolgroep 12. Dit betekent dat op de
school 12% van de leerlingen een ‘leerling gewicht” heeft. Bij het bepalen van het leerling gewicht is de opleiding
van de ouders de bepalende factor. Op Basisschool EigenWijs heeft 12% van de leerlingen ouder(s) met een
opleiding van minder dan 3 jaar VMBO-G/T. De onder- en bovengrenzen die behoren bij deze schoolgroep zijn
afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen.

Veldhoven Midden-Dag
De Veldhoven-Midden-Dag is een feest- en ontmoetingsdag voor alle kinderen van EigenWijs en de Verrekijker. De
kinderen van kinderopvang Nummereen en het MKD kwamen op donderdag 31 mei jl. ook een kijkje nemen!
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag! Alle kinderen waren actief en intensief bezig met allerlei
verschillende activiteiten. Het was mooi om te zien hoe de kinderen aan het oefenen waren om een echte circusact
onder de knie te krijgen, ieder op hun eigen niveau.
De kinderen mochten zichzelf schminken. Ze zagen er allemaal prachtig en soms onherkenbaar uit.
Misschien hebben de kinderen de goocheltrucs, die ze deze dag leerden, al aan jullie laten zien.
Het bellen blazen was ook een geweldig succes. Kleine bellen, grotere bellen en zelfs een bel, waar je echt in kon
staan. De activiteitencommissie zorgde ervoor dat de kinderen niets te kort kwamen!
Wij willen nogmaals alle ouders die ons geholpen hebben bedanken!
Zonder al jullie hulp was deze dag niet mogelijk geweest.

Formatie schooljaar 2018-2019
Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat we druk bezig zijn met de formatie en het groepsplaatje
van volgend schooljaar. Wij vragen hierin nog even uw geduld. Binnen Veldvest zal op alle scholen de informatie
over de groepsverdeling voor schooljaar 2018-2019 op een afgesproken tijdstip gecommuniceerd worden.
Wij willen u alvast laten weten dat de doorschuifochtend voor Basisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker
plaatsvindt op donderdagochtend 5 juli a.s. van 10.45 uur tot 11.45 uur. De kinderen kunnen dan kennismaken met
hun nieuwe klas en leerkracht(en).

Calamiteitendag
Gelukkig hebben we ook dit schooljaar geen gebruik hoeven te maken van deze gereserveerde dag. Dit houdt in dat
vrijdag 6 juli 2018 niet ingezet hoeft te worden als calamiteitendag en dat dus alle kinderen op donderdag 5 juli a.s.
hun laatste schooldag hebben.

Schoolkamp Schoolverlaters
Op woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 juni a.s. gaan de kinderen van groep 8 van Basisschool EigenWijs en de
schoolverlaters van SBO De Verrekijker op schoolkamp bij De Buitenjan in Veldhoven. Met deze dagen vol
gezelligheid sluiten zij hun periode op de basisschool af.

Musical / Afscheid schoolverlaters
Hieronder een overzicht van de laatste week van de schoolverlaters.
Dinsdagochtend 3 juli
Groep 8 / BB VK voert de dansjes van de musical op voor de kleuters van EigenWijs en de
onderbouw/middenbouwgroepen van De Verrekijker.
Dinsdagochtend 4 juli
Groep 8 / BB VK voert de musical op voor de midden-/bovenbouwgroepen.
Dinsdagmiddag voeren de kinderen de musical op voor alle belangstellenden / familieleden van de kinderen.
Woensdagavond 4 juli
Groep 8 / BB VK heeft hun Afscheidsavond. Deze avond is enkel toegankelijk voor de naaste familie van de kinderen.
Zij ontvangen hiertoe de benodigde toegangskaarten. De avond start op school in de hal om 19.00 uur met de
musical en wordt afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.
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