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Schoolfotograaf 
Helaas kon het fotomoment in april niet 
doorgaan i.v.m. de corona maatregelen.  
We hebben daarom moeten besluiten de 
officiële schoolfoto’s voor dit schooljaar te 
laten vervallen. Gelukkig beschikt De Es-
hoek over huisfotografen. Zij hebben via 
Social School een prachtige groepsfoto van 
de klas verstuurd. 

Wilt u iets weten?  

Vraag het ons! 
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Nieuwe leerlingen 
In juni verwelkomen we een nieuwe leerling op 
De Eshoek. 
Vanaf juni komt  Sven de poezenmand verster-
ken. 

 
We wensen hem een fijne 
tijd  op  
De Eshoek. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt  

1 juli 

Margedagen schooljaar 2021/2022 
In de vorige nieuwsbrief heeft u het vakantierooster voor het komende schooljaar 2021/2022 
kunnen lezen. Inmiddels zijn ook de zogenaamde margedagen bekend. Margedagen zijn de dagen 
waarop de school dicht is,  buiten de normale vakanties. Wettelijk hebben kinderen tijdens hun 
basisschooltijd recht op 7520 uur onderwijs. Het aantal uren dat kinderen teveel naar school gaan 
wordt in de 8 schooljaren voor een deel gecompenseerd door margedagen.  
 
Op woensdag 6 oktober 2021 zijn alle scholen van Stichting PrimAH gesloten vanwege een onder-
wijsontmoetingsdag. 
 
De leerlingen zijn vrij, als De Eshoek is gesloten op de volgende margedagen:  
 maandag 20 september 2021 
 donderdag 28 oktober 2021 
 woensdag 24 november 2021 
 vrijdag 18 februari 2022 
 dinsdag 19 april 2022 
 woensdag 25 mei 2022 vrij vanaf 12.00 uur i.v.m. sport– en spelweek 
 dinsdag 7 juni 2022 
 
Op de margedagen vergadert het team over de verschillende onderwijsontwikkelingen en we ge-
bruiken deze tijd voor (bij)scholing.  

Samen, maar nog steeds op afstand, tellen we af. Naar de musical, naar de eindejaaractiviteit, 
naar de zomer, naar de versoepelingen en naar de zomervakantie. De laatste weken van dit bij-
zondere schooljaar zijn ingezet.    

In deze nieuwsbrief vindt u allerlei informatie over de laatste schoolperiode. Ook informeren wij u 
graag over de nieuw te vormen groepen in het komend schooljaar. 



 

 

Heeft u nog een 

vraag? 

Bel of mail 

CITO Eindtoets groep 8 
De citotoets oftewel de CITO Eindtoets Basisonderwijs is een toets die de Nederlandse leerlingen in groep 8 krijgen, welke moet 
helpen om te beoordelen welk vervolgonderwijs het beste bij de leerling past. Er worden meerkeuzevragen afgenomen op de 
gebieden taal, rekenen/wiskunde, studievaardigheden en wereldoriëntatie.  
De score op de citotoets kan variëren tussen de 500 en 550 punten. De gemiddelde score lag dit jaar ruim een punt lager dan 
de score van 2019. In 2020 is de Centrale Eindtoets niet afgenomen in verband met corona.  
Het advies betreffende de schoolkeuze wordt natuurlijk niet alleen op basis van de citotoets gegeven. De meningen van de 
leerkracht en ouder(s)/verzorger(s) spelen ook mee.  

De berekening van de standaardscore is niet veranderd. Met hetzelfde aantal punten had een 
leerling in 2019 en 2021 dus dezelfde standaardscore. De marges van de toetsadviezen zijn wél 
bijgesteld vanwege de landelijke leervertraging.  

Hier volgt een schema waarin staat welk advies nu wordt gegeven, met welke score: 

501-504 praktijkonderwijs en vmbo-b 

505-523 vmbo-b en vmbo-k 

524-531 vmbo-k en vmbo-g/vmbo-t 

532-538 vmbo-g/vmbo-t en havo 

539-543 havo en vwo 

544-550 vwo 

Dinsdag 25  mei zijn de Cito uitslagen van de eindtoets van groep 8 ontvangen. De uitslag van de Centrale Eindtoets is en blijft 
een bijzonder moment. Het landelijke gemiddelde was dit jaar 534,5  Vol trots kunnen wij u melden dat de kinderen van De 
Eshoek boven dit landelijk gemiddelde hebben gescoord.                   

Groepssamenstelling 2021-2022 
Aan het eind van ieder schooljaar worden de klassen voor het volgende schooljaar ingedeeld. Het aantal klassen en de verdeling 
van het aantal leerlingen per klas heeft alles te maken met het aantal leerlingen op de hele school. Tijdens directie bijeenkom-
sten, teamvergaderingen en MR bijeenkomsten zijn richtinggevende uitspraken gedaan over de formatie, die vervolgens ver-
werkt zijn in het bestuursformatieplan. Van daaruit wordt het schoolformatieplan samengesteld. Het schoolformatieplan is be-
sproken en er is nu overeenstemming bereikt met het schoolteam en de medezeggenschapsraad. Uiteindelijk geeft de  
directeur-bestuurder van stichting PrimAH zijn goedkeuring.  

De klassen voor volgend schooljaar worden als volgt samengesteld. 

Komend schooljaar start De Eshoek wederom met 11 groepen. 
De Poezenmand blijft bestaan. De kleuters van de groepen 2 gaan naar groep 3. De ou-
ders van deze groepen worden binnenkort geïnformeerd over deze wijziging en aanpas-
sing. De andere groepen gaan een groep hoger, maar blijven ongewijzigd. 
 
Personeel  
De koppeling van de leerkrachten aan de verschillende groepen is nog niet volledig be-
kend. Leerkrachten worden zorgvuldig gekoppeld aan bepaalde groepen kinderen. Dit 
heeft te maken met wat de groep aan vaardigheden/kennis bezit of vraagt. 
De kwaliteit van de leerkrachten hangt nauw samen met specialistische kennis, ervaring 
in de betreffende groep en de voorkeur voor het jongere of oudere kind.  
 
In de laatste nieuwsbrief van juli hopen we de bezetting van het leerkrachtenkorps 
rond te hebben en u te  kunnen informeren.  

Groep Aantal leerlingen 

1 / 2 a 
De Vlindertuin 

20  

1 / 2 b 
Het konijnenhol 

20 

1 c 
De Poezenmand 

16  

3 24 

4 26 

5a 27 

5b/6b 20 

6a 25 

7 30 

8a 26 

8b 23 

Informatieavond ouders groepen 2  
De kleuters van groep 2 gaan volgend schooljaar naar groep 3. 
Om de ouders ook op deze overgang voor te bereiden hebben 
we een informatieavond gepland met een presentatie in de 
Meet. We nodigen de ouders per mail uit voor een voorlich-
tingsmoment op 23 juni om 20.00 uur.  

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisxYjnx6DbAhUN6KQKHevMBq8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.kidsproof.nl%2FArnhem%2FZorg-en-opvoeding%2FKind-en-Meer-%2FKind-en-Meer-Oosterbeek-cito-training&psig=AOvVaw1q1kyrAVae


Klassenouders gevraagd 
De klassenouder is de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen, bij zaken van organisato-
rische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht (of de ouderraad) assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten 
in de klas waarbij ouders betrokken zijn. De klassenouder kan daarbij de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen 
nemen door het schrijven van concept brieven of e-mails bestemd voor de ouders van de kinderen uit de groep, het benaderen 
van ouders om te helpen, het indelen van ouders die zich hebben aangeboden om te helpen, enz.  

De leerkrachten en leerlingen zijn erg blij met onze klassenouders. Daarom zijn we ook 
komend schooljaar weer op zoek naar een klassenouder voor elke klas. U kunt zich op-
geven bij de leerkracht van uw kind. U kunt dat doen via een e-mailbericht  of monde-
ling bij de leerkracht van uw kind. Graag ontvangen wij de opgaves voor de zomervakan-
tie i.v.m. de schoolreizen die gelijk na de zomervakantieplaatsvinden. 

Ook de klassenouders van nu kunnen zich opgeven. Als er meer kandidaten zijn wordt er 
geloot onder de ouders die nog geen klassenouder zijn geweest. Is de oorspronkelijke 
klassenouder de enige kandidaat, dan wordt hij of zij opnieuw “benoemd” tot klassen-
ouder. 

Vormingsonderwijs 2021-2022 
De Eshoek gaat volgend schooljaar voor de groepen 6 t/m 8 vormingsonderwijs aanbieden. Vormingsonderwijs is een kosteloze, 
verrijkende en verdiepende aanvulling op ons openbaar onderwijs. Er bestaat op de openbare basisschool een wettelijk recht op 
vormingsonderwijs. Dit wordt door de overheid gefinancierd. 

De Eshoek kiest voor een lessenreeks in de vorm van een carrousel. Er worden in een periode van ca. 8 weken, vormingslessen 
vanuit een specifieke levensbeschouwing te weten boeddhistisch, humanistisch, katholiek of protestants aangeboden. We ver-
delen per leerjaar de klas(sen) in 4 groepen. 

Tijdens deze vormingslessen onderzoeken leerlingen onder begeleiding van een vakleerkracht, die vanuit een eigen levensbe-
schouwing leeft, levensvragen. Vormingsonderwijs draagt bij aan identiteitsontwikkeling van leerlingen: 

 biedt oefening in kritisch en onafhankelijk denken 
 vergroot het inzicht in levensbeschouwingen en religies 
 helpt leerlingen samenleven met anderen 
 versterkt het open karakter van uw school voor ouders en leerlingen met verschillende achtergronden 

Voordelen van dit organisatiemodel: 

 Kleine groepen krijgen vormingsonderwijs. 
 Alle deelnemende denominaties het hele jaar op school, hierdoor verdieping, saamhorigheidsgevoel en verbinding met 

elkaar als vakleerkrachten, alsmede presentatie naar de school. 
 Aanbod weerspiegelt de pluriformiteit van de samenleving. 
 Alle kinderen van de klassen doen mee. 
 Je kunt eventueel thema’s met elkaar afstemmen, waardoor verdieping groter kan worden. Als deze gezamenlijke thema’s 

ook in de groep door de groepsleerkracht aandacht krijgen (bv tijdens geestelijke stromingen, bewegingslessen, wereldori-
ëntatie, sociaal - emotionele vormingslessen, burgerschapslessen), krijg je samenhang tussen de vormingslessen vakleer-
kracht en reguliere onderwijs via groepsleerkracht. 

 3 leerjaren zorgt voor een doorgaande lijn in het onderwijs. 
 
Mocht u bezwaar hebben dat uw zoon/dochter deze lessen volgt, neemt dan contact op met Anja Gerding (Directie De Eshoek).  

Musical 
De afscheidsmusical voor de groepen 8 krijgt dezelfde vorm als vorig jaar. De mu-
sical gaan we live streamen.  De uitvoering vindt plaats op:  woensdag 7 juli.  
De afscheidsmusical van de groepen 8 Over de Kop gaat over het attractiepark 
Ruigrijk. In Ruigrijk staan de mooiste achtbanen van Europa. De directie van het 
park wil graag een nieuwe achtbaan bouwen en dit keer doen ze dat op een speci-
ale manier. Ze organiseren een Achtbaan Challenge: wie kan de mooiste achtbaan 
verzinnen? De enige voorwaarde is: hij moet over de kop gaan!  

We wensen de leerlingen en leerkrachten van groep 8a en groep 8b veel succes 

met de voorbereidingen van deze musical. 


