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Algemeen 
 
Centrale Eindtoets 
Inmiddels zijn de uitslagen van de Centrale 
Eindtoets bekend. De leerlingen van onze 
groep 8 scoorden gemiddeld 534,5. Dat komt 
exact overeen met het landelijk gemiddelde. 
De leerlingen hebben de kaart met de uitslag 
mee naar huis gekregen. Waar nodig is overleg 
met ouders voor een heroverweging van het 
advies.  
 
Een Eindtoets is een middel om een beeld te 
vormen van de ontwikkeling van een kind. 
Tegelijk zegt het lang niet alles. De Eindtoets 
beperkt zich tot vijf vakgebieden: rekenen, 
lezen, taalverzorging, schrijven en wereld-
oriëntatie. Leerlingen hebben in al die jaren dat 
ze op school zaten gelukkig ook heel veel 
andere dingen geleerd en zich op veel (niet 
direct te meten) gebieden ontwikkeld.   
 
Continurooster 
Half april ontving u van ons een vragenlijst 
waarin we uw mening gevraagd hebben over 
de schooltijden. We kregen veel vragenlijsten 
retour. Het responspercentage is ruim 85%. 
Hartelijk dank daarvoor. Naast een peiling 
onder de ouders van onze school hebben we 
ook een peiling onder de leerlingen van de 
bovenbouw uitgezet. De mening van de 
leerlingen is ook via de vragenlijst die u ontving 
gepeild. Ook is er een peiling onder het 

personeel gedaan. Via deze brief koppelen we 
de resultaten van de peilingen aan u terug en 
informeren wij u over het besluit dat is 
genomen.  

Terugkoppeling peilingen  
In de eerste plaats hebben we u gevraagd of u 
voorstander bent van het traditionele rooster 
(zoals we dat voor corona hanteerden), het 
traditionele rooster met aanpassing van de 
schooltijden (in de diagrammen noemen we 
dat het traditionele rooster +) of een 
continurooster. In onderstaand cirkeldiagram 
ziet u de reacties op deze vraag.  
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In de vragenlijst die u ontving vroegen we ook 
naar de mening van uw kind. In onderstaand 
diagram hebben we deze resultaten verwerkt. 
5,9% van de ouders beantwoordde deze vraag 
niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De leerlingen van de bovenbouw zijn daarnaast 
apart gepeild. We hebben ons in deze 
vragenlijst beperkt tot drie keuzeopties. We 
hebben deze vraag gekoppeld aan de 
leerlingenvragenlijst die we jaarlijks afnemen. 
2,6% van de leerlingen beantwoordde deze 
vraag niet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De peiling onder het personeel geeft het 
volgende beeld: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie 
Op basis van de peilingen kunnen we stellen 
dat er een ruime meerderheid is die kiest voor 
een continurooster. Dat geldt voor zowel de 
ouders, leerlingen als het personeel, al zijn er 
onderling verschillen. Op basis van deze uitslag 
hebben we besloten om het continurooster 
ook volgend jaar door te zetten.  

Omdat er verschillende varianten van een 
continurooster zijn, hebben we u gevraagd 
daarin met ons mee te denken en hebben we 
verschillende mogelijkheden voorgelegd. We 
kunnen op basis van de reacties op die vragen 
een aantal conclusies trekken: 

1. Een meerderheid van de ouders geeft aan 
de school liever niet om half negen te laten 
beginnen. De tijden die we op dit moment 
hanteren worden als prettig ervaren.  

2. Als de schooldag verlengd wordt, dan 
hebben ouders liever dat de school om 15 
uur uitgaat, in plaats van de dag vroeger te 
laten beginnen.  

3. Een groot deel van zowel ouders als 
personeel geeft aan graag langere dagen te 
maken om zo extra vakantiedagen (voor 
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leerlingen) of lesvrije dagen (voor 
personeel) te sparen.  

4. Een meerderheid van het personeel kiest 
ervoor om de dag eerder te laten beginnen 
en niet later te laten eindigen.  

5. Een groot deel van de ouders is bereid om 
pleinwacht te lopen tussen de middag.  

 
Kortom: er is veel overeenstemming over de 
wens voor een continurooster. Over de 
precieze invulling daarvan zijn de meningen 
wat verdeeld, al zijn de verschillen niet heel 
groot. We hebben overleg gevoerd met de 
medezeggenschapsraad, de resultaten van de 
peiling besproken en de verschillende wensen 
gewogen. Op basis daarvan hebben we een 
besluit over de invulling van een 
continurooster genomen. De keuze die we 
maakten is gebaseerd op een aantal 
ingrediënten: 

- We willen tegemoet komen aan de brede 
wens om meer vakantiedagen/lesvrije 
dagen te sparen; 

- We vinden het belangrijk om niet te veel te 
veranderen aan de eindtijd (14.45 uur). Zo 
blijft er voor de leerlingen ruime 
gelegenheid om te spelen na schooltijd en 
ontstaat er voor het personeel effectieve 
werktijd; 

- We begrijpen de vraag van ouders om niet 
te vroeg te beginnen, zeker met het oog op 
de winter.  

 
Met ingang van volgend cursusjaar worden de 
schooltijden voor onze school als volgt: 

Maandag 08.40-14.45 uur 
Dinsdag 08.40-14.45 uur 
Woensdag 08.40-12.30 uur 
Donderdag  08.40-14.45 uur 
Vrijdag 08.40-12.30 uur (onderbouw) 

08.40-14.45 uur (bovenbouw) 
 
Toelichting 
In het schema ziet u de tijden voor zowel de 
onder- als de bovenbouw. De lesdagen 
beginnen vanaf volgend schooljaar om 08.40 

uur. Dat betekent dat de leerlingen dan in de 
klas moeten zitten. Op dit moment komen de 
leerlingen tussen 08.35 en 08.45 uur 
binnendruppelen. In de praktijk zijn veel 
leerlingen, met name uit de groepen 3 tot en 
met 8, al om 08.40 uur op school. Voor het 
coronatijdperk waren we gewend om buiten 
rijen te maken. De eerste bel ging dan 5 
minuten voor het begin van de lesdag. We 
hebben nog niet besloten hoe we dat volgend 
jaar gaan doen. Daar komen we op later 
moment op terug.  

We kennen na de zomer twee eindtijden: om 
14.45 uur en 12.30 uur. Alle dagen worden dus 
vijf minuten langer vanwege de start om 08.40 
uur. De woensdag verlengen we met 15 
minuten voor alle leerlingen en de vrijdag met 
25 minuten voor de leerlingen van de 
onderbouw. De leerlingen van de groepen 3 tot 
en met 8 hebben tussen de middag 40 
minuten, waarvan we 15 minuten besteden 
aan het eten en 25 minuten buitenspelen. Van 
deze 40 minuten rekenen we 15 minuten als 
lestijd. Het ministerie biedt die ruimte als in de 
pauzetijd ook aan onderwijsdoelen wordt 
gewerkt. Door bijv. buitenspel en lezen kunnen 
we een deel van de pauze verantwoorden als 
lestijd. De kleuters hebben tussen de middag 
langer de tijd om te lunchen.  

Door het verlengen van de schooldagen 
ontstaat er ruimte voor 5 á 6 extra vakantie- of 
lesvrije dagen.  

De leerlingen van groep 1 blijven ook volgend 
cursusjaar op woensdag vrij. Groep 0 komt op 
dit moment op maandag, dinsdag en 
donderdag naar school. Of dat volgend jaar ook 
zo zal zijn weten we op dit moment nog niet 
zeker. We voeren daar onder andere nog 
overleg over met de collega’s van de 
voorschool. Binnenkort hopen we een 
definitieve keuze te maken en de betreffende 
ouders daarover te informeren.  
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Vakantierooster 
Jaarlijks maken we een vakantierooster. Het 
vakantierooster voor volgend cursusjaar was 
af, maar nog niet met u gedeeld. Nu het 
continurooster definitief is en we het exact 
aantal uren kunnen berekenen leggen we de 
laatste hand aan het vakantierooster. Na 
afstemming met de MR hopen we dat met u te 
delen. U kunt dat nog voor de zomervakantie 
verwachten. We geven u dan ook weer een 
overzicht van de studiedagen.  

Pleinwacht 
Een ruime meerderheid geeft aan mee te 
willen draaien in het pleinwachtrooster. Daar 
zijn we heel blij mee. We maken graag gebruik 
van uw aanbod. Een aantal ouders heeft 
terechte redenen waarom het echt niet lukt. 
Als de meeste ouders meedraaien komt u 
ongeveer 5 keer per schooljaar aan de beurt. U 
ontvangt een korte digitale vragenlijst waarin u 
uw voorkeuren voor dagen kunt aangeven. 
Deze vragenlijst ontvangt u later vandaag in uw 
mailbox. Als uw jongste kind op dit moment in 
groep 8 zit ontvangt u deze vragenlijst 
uiteraard niet. Als uw oudste kind op dit 
moment in groep 0 zit, ontvangt u de 
vragenlijst per mail, vanwege beperkingen in 
ons administratieprogramma. 

Overblijfbonnen 
Wellicht heeft u thuis nog overblijfbonnen. Die 
zijn nu niet meer nodig. U kunt deze uiteraard 
inleveren op school, zodat we u dat bedrag 
kunnen terugbetalen. We willen u vragen om 
overblijfbonnen die u terug wilt geven in een 
gesloten envelop, voorzien van naam en groep, 
op school te laten inleveren. Uw kind krijgt dan 
kort daarna een envelop met het bedrag mee 
naar huis. Inleveren kan de hele maand juni.  

Groep 2/3 
Volgend cursusjaar gaan we werken met een 
enkele groep 3 en een combinatie groep 2/3. 
Dit staat al een tijdje op de planning. We 
hebben de ouders daar vorig cursusjaar al over 
geïnformeerd. We hebben het afgelopen 

schooljaar gebruikt om ons daarop voor te 
bereiden. Een werkgroep van collega’s denkt 
na over de invulling van het onderwijs aan deze 
twee groepen. In de kleutergroepen wordt veel 
geleerd door spelen, terwijl er in groep 3 ook 
op een meer schoolse manier geleerd wordt. 
We maken dankbaar gebruik van ervaringen 
van andere scholen om tot een mooie aanpak 
te komen. We hopen de ouders van de 
leerlingen die in deze groep komen voor de 
zomervakantie van meer informatie te 
voorzien. 
 
Sportdag groep 7 en 8 
Gisteren organiseerden we in samenwerking 
met SportService Ede een alternatieve 
sportdag. De traditionele sportdag, samen met 
scholen uit de omgeving, kon dit jaar vanwege 
de geldende maatregelen voor scholen niet 
doorgaan. Gelukkig konden we een alternatief 
organiseren. Vanwege het weer vorige week 
verschoven we de sportdag naar afgelopen 
week. Het verschil in temperatuur was voor de 
sporters goed merkbaar! De weers-
verwachtingen waren wel even spannend! 
Gelukkig bleef het beperkt tot een enkele bui, 
maar wel een hele flinke! De jongens en 
meiden van groep 7 en 8 hebben een mooie 
sportieve dag gehad. Mooi om te zien hoe 
betrokken en sportief er is gespeeld.  
 
Ouderbijdrage  
In de komende weken wordt de jaarlijkse 
ouderbijdrage weer geïnd. Deze bedraagt €22,- 
voor het eerste en het tweede kind. Voor het 
derde en het volgende kind betaalt u €10,- per 
kind. De ouderbijdragen gebruiken we voor de 
kerstboeken en de cadeautjes op Koningsdag. 
Als u ons geen machtiging hebt gegeven voor 
automatische incasso, dan krijgt u binnenkort 
een brief van ons met de vraag om het bedrag 
over te maken. Wij willen u vragen om dat in 
juni te doen. Is het voor u lastig om deze 
bijdrage te doen? Laat het ons dan weten, dan 
zoeken we naar een oplossing. Alvast hartelijk 
dan!  
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Schoolreizen 
We hopen dit jaar weer met de leerlingen op 
schoolreis te gaan. Vorig jaar kon dat helaas 
niet doorgaan. Zoals het er nu naar uitziet is het 
mogelijk. We zijn blij dat het weer kan. De 
schoolreizen staan gepland voor maandag 28 
juni. Op een later moment ontvangt u meer 
informatie over de bestemmingen en tijden.  
 
Omdat het tot op het laatste moment onzeker 
kan zijn of we daadwerkelijk kunnen gaan, 
zullen we de schoolreisgelden na het reisje 
incasseren. De bijdrage is ook dit jaar €20,- per 
kind (groepen 3 tot en met 8). De bijdrage voor 
de kleuters bedraagt €7,50. Ook dit bedrag 
zullen we via automatische incasso afschrijven. 
Indien u geen machtiging heeft gegeven 
ontvangt u een factuur. Ook hiervoor geldt: 
neem u gerust contact met ons op als betaling 
moeilijk is.  
 

Binnenkort 
 
Lang weekend vrij 
Zoals bekend zijn de leerlingen op vrijdag 18, 
maandag 21 en dinsdag 22 juni vrij. Op dinsdag 
22 juni hebben we een studiedag gepland. We 
verwachten de leerlingen in die week dus op 
woensdag 23 juni weer op school.  
 
Klusmorgen 
We herinneren u aan de klusmorgen op 
zaterdagmorgen 26 juni. We hopen dat veel 
ouders (maar dit keer misschien vooral vaders) 
bereid zijn om te helpen. We beginnen bijtijds 
en ronden om uiterlijk 12 uur af. Aanmelden 
kan bij dhr. Wim van Wijk (wvwijk@smdbwekerom.nl) 

of 06 27 35 21 53. 
 

Medezeggenschapsraad 
 
Uit de vergadering 
Donderdag 20 mei was er een MR vergadering. 
De onderwerpen die deze vergadering op de 
agenda stonden waren o.a. het formatieplan, 
het jaarverslag, de jaarrekening en de uitslag 

van de enquête met betrekking tot de 
schooltijden. Ook kwam het Nationaal 
Programma Onderwijs ter sprake. Waar-
schijnlijk hebt u daar wel iets van gehoord of 
gelezen. Het kabinet stelt geld beschikbaar 
voor de aanpak van achterstanden op school, 
die mogelijk zijn ontstaan in de coronatijd. Het 
is hierbij de bedoeling dat schoolleiding en 
leerkrachten een plan opstellen. Eerst moet in 
kaart worden gebracht op welke gebieden er 
achterstanden zijn ontstaan. Daarna moet er 
over nagedacht worden welke acties er ingezet 
kunnen worden om deze achterstanden te 
verkleinen of weg te werken. Mooi om hier 
samen als MR en schoolleiding over in gesprek 
te zijn.   
 
De eerstvolgende vergadering van de MR staat 
gepland op D.V. donderdag 24 juni. Het kan zijn 
dat u als ouder een vraag of aandachtspunt 
hebt, dan kunt u die in de MR inbrengen. Dit 
kan via de voorzitter van de MR, dhr. Wim van 
Wijk (wvwijk@smdbwekerom.nl). 
 

Voorschool 
 
Er is nog plek... 
We kregen het volgende bericht van de 
collega’s van de voorschool.  
  
Nu we richting de zomer gaan betekent dit voor 
ons dat we van een grote groep kinderen 
afscheid zullen nemen in de komende weken. 
Voor ons niet leuk, maar als je groot bent mag 
je naar de basisschool.   
 
Voor de kinderen die overblijven is het leuk als 
ze weer nieuwe speelkameraadjes mogen 
ontmoeten. Daarom willen we vragen of u nog 
kinderen in de omgeving weet die nog niet naar 
de voorschool komen. Nodig hen uit om zich in 
te schrijven. We hebben genoeg plek! 
 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
18 t/m 21 juni Lang weekend vrij 
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22 juni  Studiedag, leerlingen zijn vrij 
 
25 juni  Nieuwsbrief 18 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 


