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Kalender 

Do     3 nov.  

Vrij    4 nov.  

Za     5 nov.  

Zo     6 nov.  

Ma     7 nov. Ouderavond VO groepen 7 en 8 

Di      8 nov.  

Woe   9 nov.  

Do    10 nov.  

Vrij   11 nov.  

Za    12 nov.  

Zo    13 nov.  

Ma    14 nov.  

Di     15 nov.  

Woe  16 nov. Ouderavond Durendael over VO  

Do    17 nov. Studiedag alle leerlingen vrij      Volgende nieuwsbrief 

 

Vanuit de Directie  

Ouderportal 

Op dit moment kunnen we steeds beter gebruik maken van de functionaliteiten  van het 

ouderportal. 
Voor ouders zijn de volgende  functionaliteiten opengezet: 

 Algemene gegevens van uw kind .  

 Rapporten van de afgelopen jaren. 

 Uitslagen van Cito toetsen vanaf groep 3. 

 Alle adresgegevens van de kinderen van uw kind en zijn groep. 

 Met de mailfunctie kunnen we over bepaalde zaken direct informeren. 
 Absenties. 

Een volgende stap die we gaan zetten is dat u de resultaten van de methode gebonden 

toetsen kunt inzien. Dit zijn de toetsen die regelmatig worden afgenomen door de 

leerkrachten en waarvan de gemiddeldes als punt op het rapport verschijnen. Met ingang 

van 14-11-2016 hebt u inzicht in de resultaten van de methode gebonden toetsen van 

uw kind .  



In onderstaande tekst vindt u een toelichting over de verschillen tussen de Cito toetsen 

en de methode gebonden toetsen. Deze toetsen verschillen van opzet en van resultaten.  

Verder is het belangrijk om  te weten dat de leerkracht van uw kind bij opvallende scores 

altijd met u contact opneemt. 

Door het openzetten van deze functie hopen wij u nog beter te informeren over uw kind 

Nogmaals willen wij u verzoeken om de gegevens van u kind regelmatig te controleren 
en eventuele wijzigingen op tijd door te geven via de ouderportal. 

  
Groep 6 Sandra en Barend: Wandelen met de honden 

Toetsen groep 3 t/m 8 

 

Meten is weten. Dit motto geldt ook voor het basisonderwijs. Bij het opbrengstgericht 

werken en de kernvakken taal en rekenen zijn toetsen een belangrijk instrument om de 

ontwikkeling van leerlingen te volgen, het onderwijsaanbod daarop af te stemmen en de 

effecten van het onderwijs te meten. Scholen leggen met de toets gegevens 

verantwoording af  aan ouders en de Onderwijsinspectie. 

Op de Vonder gebruiken we daarvoor methode gebonden toetsen, die afgenomen worden 

nadat een bepaalde vaardigheid gedurende enkele weken geoefend is (2 tot 3 weken). 

Daarnaast gebruiken we Cito-toetsen, welke 2 keer per jaar afgenomen worden. 

 

Op het rapport van uw kind wordt in een punt (of voldoende, onvoldoende) weergegeven 

wat uw kind voor de methode gebonden toetsen gemiddeld gescoord heeft in het 

afgelopen half jaar. Daarnaast is er een bijlage toegevoegd met daarop de resultaten van 

de Citotoetsen die in januari zijn afgenomen. In de meeste gevallen komen die in grote 

lijnen met elkaar overeen, maar er kunnen echter ook verschillen optreden. 

In het onderstaande schema hebben we de verschillen tussen de beide toetsen naast 

elkaar gezet, zodat het voor u duidelijk wordt waarom de resultaten uiteen kunnen lopen. 
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Methode gebonden toetsen 

 

CITO-toetsen 

Meten onderdelen van vaardigheden die 

net aan bod zijn geweest. 

Meten een vaardigheid als geheel. 

Zijn veelal beheersingstoetsen, wat wil 

zeggen dat de meeste leerlingen de toets 

vrijwel foutloos moeten kunnen maken. 

Helpt de leerkracht om in te schatten 

welke aangeboden kennis en vaardigheid 

wel of niet beheerst wordt. De 

methodetoets toetst alle onderdelen van 

het onderwijsprogramma in kleine stapjes 

en diagnosticeert welke extra 

ondersteuning of uitdaging wenselijk is. 

Zijn vaardigheidstoetsen, die opgaven 

bevat van uiteenlopende 

moeilijkheidsgraad. Dat zijn niet alleen 

opgaven passend bij de groep waarin de 

leerlingen zitten maar ook opgaven die 

beduidend moeilijker of makkelijker zijn. 

Zo komen verschillen tussen leerlingen 

naar voren en wordt ook duidelijk welke 

leerlingen iets extra’s aankunnen. 

Heeft doorgaans geen landelijke 

vergelijkingsnorm. De methodemakers 

formuleren hier zelf de richtlijnen, 

bijvoorbeeld dat de beheersing voldoende 

is als 8 van de 10 vragen goed zijn 

beantwoord. 

Zijn landelijk genormeerd. Ze worden bij 

een grote groep kinderen afgenomen om 

zo een landelijke verdeling van de scores 

vast te stellen. De leerkracht kan de toets 

uitslagen gebruiken om vast te stellen hoe 

een leerling scoort ten opzichte van 

leeftijdgenoten. 
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Vanuit de Ouderraad 
 

Voorbereiding Sinterklaasfeest 

Vanuit de Sinterklaascommissie zijn we ter voorbereiding van het sinterklaasfeest op 

zoek naar enkele ouders die willen helpen bij (één van) de volgende activiteiten:  

Zaterdag 19 november 9.30:  versieren van het Draaiboompje (5 ouders)   

Zondagmiddag 20 november (na de voorstelling):  versiering bij het Draaiboompje 

verwijderen, en maandagochtend mee naar school nemen (3 ouders)   

Maandag 21 november 8.30:  versieren van de school (8 ouders)   

Woensdag 23 november 19.00:   cadeaus inpakken op school (10 ouders)   

Maandag 5 december (tijd nader te bepalen):   versiering van de school opruimen (8 

ouders)   
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Indien u kunt en wilt helpen bij één van bovenstaande activiteiten, verzoeken wij u om 

voor donderdag 10 november een e-mail te sturen aan ouderraad.devonder@stgboom.nl. 

Gelieve in de e-mail aan te geven bij welke activiteit(en) u zou kunnen helpen. Wij zullen 

dan uiterlijk maandag 14 november terugkoppelen of u ingedeeld bent.   

 
 

Vanuit de Bibliotheek 
 

 
 
 

 

 
Samen lezen met samenleesboeken 

Samen lezen is gezellig en prettig voor uw kind. Hij/zij leest hardop op het eigen niveau 

en u of een kind met een hoger leesniveau leest de tekst op het hogere niveau voor.  

Er zijn boeken op verschillende avi-niveaus. Samenleesboeken zijn daarmee niet alleen 

voor de leerlingen uit groep 3, maar voor leerlingen uit alle leerjaren.  

Er zijn verhalende en informatieve samenleesboeken.   

        
Op onderstaande website kunt u een voorbeeld van een samenleesboek bekijken en 

uitproberen met uw kind. Uw kind leest de grotere letters, u de kleine. Het voorbeeld 

bevat de avi-niveaus M4 en M5. 

http://www.delubas.nl/nieuwsbriefmap/bladerversies/SLB4/eenhaaiinhetijsselmeer/  

 

Wilt u iets kwijt over de bieb op school of heeft u een vraag? U kunt altijd mailen naar: 

kimdejong@bibliotheekmb.nl (leesconsulent de Bibliotheek Midden-Brabant). 

 

 

 
Stap in de online wereld van je kind 

Het is belangrijk om te weten wat je kind online doet en welke mogelijkheden er zijn. Daarom 

biedt  de Bibliotheek Midden-Brabant de ouders van kinderen uit groep 5 t/m 8 de 

mogelijkheid om gratis mee te doen aan een online cursus over mediawijsheid: “Stap in de 

online wereld van je kind”. Deze online cursus is gericht op het mediawijzer maken van 

ouders en daarmee hun kinderen. De thema’s zijn o.a. Populaire websites, Sociale media, 

Slimmer spelen en leren, Apps voor kinderen, Tips voor spreekbeurten en werkstukken, 

Gadgets, Mediawijze kids en Mindfulness.  

http://www.delubas.nl/nieuwsbriefmap/bladerversies/SLB4/eenhaaiinhetijsselmeer/
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Door deel te nemen aan deze online cursus vang je twee vliegen in één klap: Je ontdekt een 

nieuwe manier van leren én je brengt tegelijkertijd jouw kennis over media en kinderen up to 

date. 

Belangstellenden kunnen zich voor 11 november aanmelden voor de online cursus via deze 

link: http://tinyurl.com/aanmeldenmooc/. De cursus is toegankelijk tussen 18 november en 30 

december 2016.  
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Vanuit de Parochie 
 
Kindercrèche tijdens de gezinsvieringen in de kerk 

Aanstaande zondag 6 november is er een gezinsviering in de kerk om 11.00 uur.   

Tijdens de gezinsvieringen zal er voortaan een kindercrèche zijn  voor kinderen van 0 

t/m 4 jaar. Dit om tegemoet te komen aan de vraag van ouders om tijdens de 

gezinsvieringen iets te organiseren voor de allerkleinsten.  

Voorafgaand aan de viering kunt u uw kind(eren) naar het parochiecentrum brengen 

waar zij opgevangen worden door 3 vrijwilligers van de parochie. Na afloop van de 

viering staat de koffie en limonade klaar en kunt u uw kind weer ophalen. Als het prettig 

is voor uw kind bent u als ouder uiteraard welkom om aanwezig te zijn bij de 

kindercrèche. Tijdens het uurtje kindercrèche wordt de kinderen een eenvoudig 

bijbelverhaal aangeboden en is er tijd voor spel, bewegen, zingen, dansen en knutselen. 

Deze keer is het onderwerp: de Ark van Noach. 

 

Schoenendoosactie 

De gezinsviering op 6 november staat in het teken van de schoenendoosactie. Kinderen 

mogen een schoenendoos vullen voor een kind elders op de wereld, dat leeft in slechte 

omstandigheden. De schoenendozen kunnen tijdens de viering ingeleverd worden, maar 

ook bij het parochiecentrum tijdens openingstijden t/m vrijdag 4 november. Actiefolders 

om deel te kunnen nemen aan de schoenendoosactie zijn verkrijgbaar bij: basisschool de 

Vonder, de kerk, slagerij Ketelaars, Novy van Wezel en Park Stanislaus. 
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Van buiten de school 
 

Hulp nodig van Sint? 
Het Sinterklaasfeest in de gemeente Oisterwijk is altijd een mooi feest. Helaas slaagt 

Sinterklaas er niet in om bij alle kinderen de schoen gevuld te krijgen met mooie 

cadeautjes. Dit vindt de Stichting “Oh kom maar eens kijken”  jammer.   

Wat kunnen wij doen?  

Wij helpen de sint met het geven van cadeautjes aan kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 

jaar. Dit cadeau mag voor ieder kind maximaal 25 euro kosten. Via een verlanglijstje 

kunnen de kinderen zelf hun wensen aangeven.  

Voor wie?  

Gezinnen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom die om financiële redenen niet of 

moeilijk het sinterklaasfeest kunnen vieren en die kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 

jaar hebben. 

Wat moet u doen?  

U kunt zich aanmelden met bijgaande bon.  U kunt deze bon  uiterlijk tot 9 november 

opsturen. Een postzegel is niet nodig. Of via de website www.ohkommaareenskijken.com 

 

 

 

 

Naam__________________________________________________________________

________  

Adres__________________________________________________________________

________ 

Postcode/woonplaats______________________________________________________

_______ 

Telefoonnummer:_________________________________________________________

_______ 

E-

mailadres_______________________________________________________________

______ 

Aantal kinderen in de leeftijd 3 t/m 12 

jaar:____________________________________________ 

Opsturen naar: Stichting Oh kom maar eens kijken, Antwoordnummer 10008, 5060 VB 

Oisterwijk 
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Over Pubers 
 

Informatiebrief  

 

Expert Kees Vreugdenhil over verschil tussen puberteit en pubertijd    

 

Dienstencoöperatie Zorg voor Elkaar organiseert informatieavond in Moergestel voor 

ouders met puberende kinderen. 

 

Puberende kinderen van nu maken een heel andere ontwikkeling door dan hun ouders toen die 

van dezelfde leeftijd waren. Ze zijn bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in het onderwijs dat ze 

wordt aangeboden, ze chatten liever of spelen liever Pokémon. Kees Vreugdenhil is een 

landelijk erkend specialist in wat er omgaat in het puberbrein. Op uitnodiging van de 

Dienstencoöperatie Zorg voor Elkaar geeft hij een lezing op woensdagavond 9 november om 

19.30 uur in cultureel centrum den Boogaard in Moergestel. De informatieavond kan gratis 

worden bijgewoond.  

 

Veel ouders lopen tegen de problematiek van puberende kinderen aan. Voor 

Dienstencoöperatie Zorg voor Elkaar was dat de reden om Kees Vreugdenhil uit te nodigen. 

Met deze bijeenkomst laat de coöperatie zien hoe signalen uit de samenleving worden 

opgepikt en hoe daar vervolgens mee wordt omgegaan. Dienstencoöperatie Zorg voor Elkaar 

is opgericht voor de inwoners van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. Deelname aan de 

informatieavond staat voor iedereen open. 

 

De kern van het verhaal van Kees Vreugdenhil is het onderscheid dat tegenwoordig wordt 

gemaakt tussen de termen pubertijd en puberteit. Met de eerste bedoelt men de tijd en de 

culturele omstandigheden waarin jongeren tussen circa 10 en 16 jaar puberen. Puberteit slaat 

dan op de lichamelijke processen en het gedrag. Om te begrijpen wat er in het brein van 

jongeren gebeurt tijdens de puberteit, besteedt Kees Vreugdenhil eerst aandacht aan de bouw 

en de werking van het brein. Vervolgens gaat hij in op de begrippen pubertijd en puberteit. 

Hij geeft er de kenmerken van en staat ook kort stil bij eventuele verschillen tussen jongens 

en meisjes. Tot slot besteedt hij aandacht aan het leren en het gedrag van pubers. Zowel 

tussendoor als aan het eind geeft hij concrete tips over hoe men thuis en op school met pubers 

kan omgaan.  
 

Kees Vreugdenhil was jarenlang docent in het lager, middelbaar en hoger onderwijs. Hij 

studeerde onder andere leer- en ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. 

Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam in een onderzoek naar 

onderwijsconcepten. Hij werkte als schoolleider, schoolbegeleider, projectleider voor de 

vernieuwing van de lerarenopleiding en als lector aan een lerarenopleiding. Daar deed hij 

onderzoek naar het leren van studenten. Hij is gespecialiseerd in de relatie tussen 

hersenonderzoek en leren in en buiten het onderwijs.   
 

Wilt u komen, dan kunt u zich aanmelden op: hansjagers@kpnmail.nl    
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Op de website 
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