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TROTS
Wij zijn trots op het onderzoek van RTL.

cijfer 7,7
Resultaat eindtoets 2015-2016-2017
Berekening RTL Nieuws:
Gewogen CET (Cito)-score: 533,9
Vergelijkbare scholen: 531
Meer informatie
CET (Cito) Toets 2015
534,8
CET (Cito) Toets 2016
530,5
CET (Cito) Toets 2017
535,3
De uitslag van de eindtoets 2018 wordt medio
mei verwacht.

ONDERWIJSINSPECTIE
Op dinsdag 24 april a.s. bezoekt de
onderwijsinspectie onze school. De
onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit
van het onderwijs. Eén keer in de vier jaar komt
de onderwijsinspectie op de scholen om te kijken
of de kwaliteit nog in voldoende mate op orde is.
De onderwijsinspectie zal de groepen gaan
bezoeken en in gesprek gaan met de leerkrachten,
intern begeleidster, directie, leerlingen en ouders.
De ouders en leerlingen zijn inmiddels benaderd.
Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten van
dit bezoek.

TEPS (Techniques for European Primary
Schools)
Juf Jeanette en juf Frencis gaan naar Turkije van
22 t/m 27 april.
Wij hebben een invalleerkracht. Zijn naam is:
Gerry Joosten.
Wilt u meer weten over dit project, ga naar onze
website of klik op
tepserasmusplus.eu/?page_id=321
PRAKTISCH FIETSEXAMEN
Op donderdag 17 mei is het praktisch
fietsexamen door Opheusden. Wij zoeken
hiervoor ouders die op bepaalde punten in
Opheusden willen posten tussen 8.30-9.30 uur.
Graag opgeven bij juf Willy of juf Els

.
STAKING
Basisscholen in Gelderland gaan staken, nu op
woensdag 30 mei. De leerkrachten leggen
het werk neer, omdat ze meer salaris en vooral
minder werkdruk willen.
De staking in Gelderland is onderdeel van de
estafettestaking, georganiseerd door PO-Front.
Daarin zijn de Algemene Onderwijsbond, CNV
Onderwijs, FNV Overheid, PO in Actie, FvOv,
AVS en PO-Raad verenigd.
Eerder dit jaar werd al gestaakt in de regio
Midden en vrijdag staken de leraren in de
provincies Brabant en Limburg.
De leraren in het basisonderwijs strijden al ruim
een jaar voor meer salaris en minder werkdruk.
Door de stijging van het lerarentekort gaat de
kwaliteit van het onderwijs volgens hen achteruit.
'Als het kabinet nu niet investeert in een
aantrekkelijker beroep, hebben we straks 10.000
leraren tekort.'

