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VERKIEZING OUDERLEDEN MR
Onlangs zijn er op de Groene Hil verkiezingen gehouden voor de Medezeggenschapsraad (MR).
De MR praat met elkaar over het schoolbeleid. Afhankelijk van het beleidsitem heeft de MR
adviesrecht dan wel instemmingsrecht. Dit is per beleidsterrein wettelijk geregeld.
In de MR zitten 4 leerkrachten en 4 ouders. Twee leerkrachten en twee ouders van de Groene Hil en
twee leerkrachten en twee ouders van Kroeten. De directie van Burgst heeft een adviserende stem.
De beide MR-ouders van de locatie Groene Hil treden binnenkort af zodat er onder de ouders van de
Groene Hil twee nieuwe kandidaten gezocht moesten worden.
Vorige week waren er verkiezingen waarbij de ouders van de Groene Hil uit maar liefst 9 kandidaten
konden kiezen. We zijn natuurlijk wel blij met zoveel interesse!
De twee ouders die de meeste stemmen kregen verwelkomen we graag als nieuwe MR-leden!
Dit zijn: Vicky de Jager en Lucy de Schepper.
We heten hen van harte welkom en wensen hen veel succes en een plezierige tijd in de MR!

LEERLINGVOLGSYSTEEM: van A t/m E naar I t/m V
Op 3 oktober 2014 stuurden we u Heksenketel nr. 4 EXTRA, geheel gewijd aan het
leerlingvolgsysteem van het CITO dat wij gebruiken. Ook stuurden we daar twee publicaties van het
CITO bij. Mogelijk heeft u deze niet meer bij de hand, bij deze Heksenketel sturen we ze nogmaals
mee. We verzoeken u graag hier kennis van te nemen.
Zoals in HK 4 is meegedeeld heeft het CITO de landelijke normen aangescherpt. Deze zijn strenger
geworden omdat de landelijke toetsen in de afgelopen jaren steeds beter werden gemaakt.
Ook is gesproken over de vernieuwde indeling. Die was als volgt:






Score A:
Score B:
Score C:
Score D:
Score E:

25% van de Nederlandse basisschoolkinderen met de beste toetsuitslag.
25% van de Nederlandse basisschoolkinderen met de op één na beste uitslag.
25% van de Nederlandse basisschoolkinderen met de op twee na beste uitslag.
15% van de Nederlandse basisschoolkinderen met de op één na zwakste uitslag.
10% van de Nederlandse basisschoolkinderen met de zwakste uitslag.

Met name in de C groep ligt deze verdeling nogal ongelukkig. C wordt gezien als “de gemiddelde
groep” maar dat klopt niet helemaal. Wie C heeft maar bijna bij B zit (hoge C) zit wel gemiddeld.
Maar wie ook C heeft en bijna bij D zit (lage C) zit zeker niet op een gemiddelde, ruim 50 tot 75% van
de kinderen scoorde beter!
Het CITO hanteert daarom een vernieuwde indeling. De A t/m E indeling verdwijnt en wordt
vervangen door I tot en met V. Elke groep vertegenwoordigt 20% van de leerlingen.
Vanaf de eerste toetsperiode van 26 januari t/m 6 februari 2015 zullen wij deze indeling ook gaan
gebruiken. In de folder “Uw kind duidelijk in beeld” leest u er op de vierde pagina meer over.

Deze en volgende week maken de kinderen de landelijke CITO-toetsen voor Technisch en Begrijpend
Lezen, Rekenen en Spelling. Voor u als ouders is daarbij het volgende van belang:
 We plannen twee “toetsweken” maar alleen de hierboven genoemde toetsen worden gemaakt.
Het is dus niet twee weken aaneengesloten toetsen. Naast de toetsen gaat het gewone
programma verder.
 Uw kind hoeft (thuis) niets te leren of voor te bereiden voor deze toetsen.
 Door de hogere normen kan het zijn dat het resultaat straks wat lager uitvalt dan het resultaat
van juni 2014. Dit wordt met u tijdens het rapportgesprek besproken.
 Na het afnemen van toetsen moet de leerkracht deze nakijken en vervolgens analyseren en
registreren in ons leerlingvolgsysteem. Van daar uit worden de grafieken geprint die u in het
rapport vindt.
 We begrijpen natuurlijk dat ouders benieuwd zijn naar resultaten maar we verzoeken u
dringend niet bij de leerkrachten om deze resultaten te vragen. Het afnemen, nakijken,
registreren en analyseren is veel werk en het is van belang dat leerkrachten zich daar op kunnen
richten. De resultaten komen vanzelf als alles verwerkt is.

CARNAVAL !
Binnenkort is het weer zover!! Burgst gaat op vrijdagochtend 13 februari weer carnaval vieren!
Vrijdagmiddag 13 februari is iedereen vrij waarna de Voorjaarsvakantie start.
Op beide locaties wordt het carnavalsfeest op een eigen manier gevierd. Daarom zetten we de
programma’s niet in de Heksenketel om verwarring te voorkomen.
U ontvangt bericht vanuit de eigen locatie over het carnavalsfeest.

THEATERLESSEN OP BURGST
Binnenkort starten de Theaterlessen. U kunt uw kind nog hiervoor aanmelden!
VANAF MAART THEATERLESSEN OP BURGST!
Na schooltijd op locatie Groene Hil en Kroeten *)
Na het succes van afgelopen jaar willen we dit graag
gaan herhalen! Voor wie??
Voor iedereen die het wil proberen. Kinderen gaan
verhalen verzinnen, rollen bedenken en scènes
spelen. Vind je het leuk om toneel te spelen en een
optreden te geven? Doe dan mee aan deze
theaterlessen van Nieuwe Veste bij ons op school!
Jeroen Scholten aan het werk op de Groene Hil

Voor wie:
groep 5 t/m 8
Wanneer:
8 lessen op donderdag 13, 20, 27 maart. 3, 10, 17, 24 april en 15 mei.
Hoe laat en waar:
15.30-16.30uur speelzaal van de Groene Hil *)
16.45-17.45uur speelzaal van Kroeten *)
Kosten:
bij 10 deelnemers € 40,- voor 8 lessen en bij 15 deelnemers of meer: € 30,- voor 8 lessen.
Docent:
Jeroen Scholten van Nieuwe Veste.

Inschrijven kan per email, u ontvangt een bevestiging van deelname per email:
p.duijvelaar@nbsburgst.nl voor de theaterlessen op locatie Groene Hil.
Voor meer informatie bel: 076-5439008
l.huijsman@nbsburgst.nl voor de theaterlessen op locatie Kroeten.
Voor meer informatie bel: 076-5496065

*) De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Als er maar één groep samengesteld kan worden is er
één uur op Kroeten of de Groene Hil. Zijn er op beide locaties genoeg aanmeldingen voor een eigen groep dan
is er een uur op de Groene Hil en een uur op Kroeten.
Kinderen die niet op Burgst zitten zijn ook van harte welkom zich in te schrijven voor de
theaterlessen!

OVERBLIJVEN…. Bericht van KOBER
Beste ouders,
Graag willen wij nogmaals het aan-/afmeldingssysteem voor het overblijven bij u onder de aandacht
brengen. Het gebeurt nl. nog vaak dat een kind ziek is maar nog wel bij ons op de daglijst staat.
Dat is zonde want die dag wordt aan u doorberekend. Hoe kunt u dit voorkomen?
U kunt uw aan-/afmelding doorgeven via “Mijn Kober”.
U vindt “Mijn Kober” via de button rechts bovenin op www.kober.nl.
-

Indien u vóór 10.00 uur ’s morgens uw afmelding doorgeeft (door het vinkje uit te
zetten), wordt de overblijfbeurt NIET in rekening gebracht.
Indien u vóór 10.00 uur ’s morgens uw aanmelding doorgeeft (door het vinkje aan te zetten),
is uw kind van harte welkom bij het overblijven.
Wij zullen hiervoor het flexibele overblijftarief in rekening brengen.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de
administratie van het overblijven, neemt u dan gerust contact op met ons serviceteam via
(076) 504 56 05 of via serviceteam@kober.nl.

- - - - - - - ingezonden - - - - - - -

KINDERDROOM KOMT UIT….
Een rondje fietsen door het bos, lekker in de achtertuin een balletje overschieten of tussen de
dieren lopen in de kinderboerderij. Voor veel Nederlanders lijkt dit heel normaal, maar voor veel
kansarme kinderen niet. Deze kids tweeëneenhalve week laten genieten van een vakantie in
Nederland is al meer dan 50 jaar het doel van Europa Kinderhulp. Nieuwe vakantieouders zijn zeer
welkom en krijgen volop begeleiding vanuit de organisatie.
Kinderen uit een achterstandsgezin of met emotionele problemen, zomaar wat voorbeelden van
kinderen die Europa Kinderhulp wil helpen. Noord-Brabant ontvangt in de zomervakantie (juli en
augustus) kinderen van 5 tot en met 15 jaar uit eigen land, maar ook uit Duitsland en Frankrijk. Bij
het vakantiegezin in Nederland draaien ze mee in het gezin, kunnen ze helemaal tot rust komen en
weer even kind zijn. In de afgelopen jaren zijn er zo’n 100.000 kinderen naar Nederland gekomen.
Ieder jaar komen er gelukkig weer nieuwe vakantieouders bij. ‘Zo dankbaar om een kansarm kind
een glimlach te bezorgen’ en ‘het kind fleurde hier helemaal op’ zijn enkele uitspraken van gezinnen
die zich vorig jaar aanmeldden.
Informatie
Ook geïnteresseerd om vakantieouder te worden, of wilt u meer weten?
Op www.europakinderhulp.nl staat veel informatie, zoals over de voorwaarden en de procedure
waarmee de vrijwilligersorganisatie werkt.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Felix Verlaar: brabant@europakinderhulp.nl of met
het landelijke informatienummer: (0118) 62 79 74.

