
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musical groep 8 
Op donderdagmiddag 14 juli gaan de 

groepen 3 t/m 7 kijken bij de generale 

repetitie musical groep 8.  

Gezamenlijk lopen groep 3 t/m 7 naar de 

Meenthe en lopen ook samen weer terug.  

Dit gebeurt onder schooltijd. Groep 1/2 is vanaf 12.00 uur die middag vrij. 

 

De leerlingen van groep 8 zingen op woensdag 13 juli een aantal liedjes voor groep 1/2, dit 

gebeurt onder schooltijd in de middenruimte van de school. 

 

Poll Hallo Wereld op Social Schools 
We werken nu een tijdje met Hallo Wereld. Vakleerkrachten HVO, GVO en iGVO geven les in de 

groep rondom een thema dat we met elkaar hebben gekozen. Aan die lessen neemt ook altijd de 

groepsleerkracht deel. De groepsleerkracht geeft daarnaast ook rondom ditzelfde thema les, 

vanuit het concept Vreedzame School. Zo creëren we samenhang rondom het onderwerp 

burgerschap - levensbeschouwing. 

We evalueren de werkwijze, zodat we die waar nodig kunnen bijstellen. 

Met het team hebben we onze ervaringen gedeeld. Ook met de vakleerkrachten Hallo Wereld 

hebben we een evaluatie gedaan. En eveneens met de leerlingraad zijn de ervaringen tot nu toe 

besproken. Graag horen we ook van onze ouders, welke indruk ze tot nu hebben van het aanbod 

Hallo Wereld. Wellicht heeft uw kind de afgelopen tijd ervaringen met u gedeeld. 

Zo krijgen we een goed en zo compleet mogelijk beeld. Waar nodig kunnen we dan zaken 

aanpassen. 

deze en voorgaande nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website:  praktische info - nieuwsbrief 

Dit staat er de komende periode op het programma: 

 

30 juni: leerlingenraad 

 

8 juli: Juffen en meesters dag 

 

12 juli: Doorschuifmiddag 

 

13 juli: Afscheid groep 8 

 

14 juli: Musical groep 8 

 

14 juli: groep 1/2 vanaf 12.00 uur vrij 

 

15 juli: Nieuwsbrief 

 

15 juli: vanaf 12.00 uur ZOMERVAKANTIE! 

 

18 juli tm 26 augustus: Zomervakantie 
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Op Social Schools vindt u een poll. Bij elke stelling staat een aantal antwoorden. Het is goed 

mogelijk, vooral wanneer u meer dan één kind op school heeft, dat u twijfelt tussen antwoorden. 

Kies dan het antwoord dat u het meest van toepassing vindt. 

We starten met een paar vragen vanuit het perspectief van het kind. 

U zou uw kind hierop kunnen bevragen om een beeld te krijgen. 

Daarna een paar vragen vanuit uw eigen perspectief. 

Het invullen van de poll gebeurt anoniem. Als school zien we wel de resultaten, maar niet wie 

wat heeft ingevuld. 

U helpt ons enorm door deze poll in te vullen. 

De poll staat open tot 1 juli. 

 

Parkeren 
Het parkeren bij school is een terugkerend item. Wij vragen u om uw auto in de 

vakken te zetten die voor het parkeren zijn, dit voorkomt dat alles vastloopt.  

Wilt u uw kind alleen afzetten, dan graag z.s.m. zodat andere auto’s niet hoeven te 

wachten. 

 

 

Jaarkalender in Social Schools  
Wij zijn druk bezig met het invullen planning voor het schooljaar 2022-2023.  In Social schools zal 

nog voor de zomervakantie de jaarplanning in de agenda komen te staan. Hierin staan de 

studiedagen (vrije dagen voor de kinderen), vakanties en andere belangrijke activiteiten. 

 

Schoolfruit  
Enkele weken terug hebben wij ons weer ingeschreven voor schoolfruit. 

Vanwege een verhoging van de inkoopprijzen van energie en verhoging van de arbeidskosten in 

2021 en 2022 bleek dat de bijdrage die de leveranciers ontvingen voor EUSchoolfruit niet 

voldoende was om alle scholen groenten en fruit van voldoende kwaliteit en met voldoende 

variatie te leveren. Daarom is de vergoeding voor de leveranciers voor komend jaar verhoogd. 

Dit heeft als gevolg dat er dit jaar helaas minder scholen kunnen deelnemen aan het EU-

Schoolfruit en -groenteprogramma. Maar…… Dit jaar heeft er een loting moeten plaatsvinden 

voor EU-Schoolfruit. Onze school is jammer genoeg niet één van de 2424 scholen die is ingeloot. 

Dit betekent dat wij volgend schooljaar 2022-2023 geen schoolfruit ontvangen. 

 

De GMR zoekt leden  
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is op zoek naar jou!  

De GMR is op zoek naar een ouder van een van onze scholen die graag een bijdrage wil leveren 

aan kwalitatief goed onderwijs binnen Stichting op Kop. Daarnaast zoeken wij twee 

personeelsleden van het stafbureau en/of (bij voorkeur) een school die niet vertegenwoordigt is 

in de GMR. Mocht jij interesse hebben om lid te worden van de GMR of wil je meer weten over 

de GMR, schroom niet om contact op te nemen.  

 

Wat doet de GMR?  

De leden van de GMR worden door de medezeggenschapsraden (MR’en) rechtstreeks uit de 

ouders en personeelsleden van de Stichting Op Kop scholen gekozen. De samenstelling van de 

GMR bestaat uit 8 personen; 4 ouderleden en 4 personeelsleden. De GMR toetst 

beleidsvoorstellen van de stichting die voor alle scholen of een meerderheid van de scholen 



worden opgesteld. En heeft hierbij een aantal wettelijke rechten zoals initiatief-, adviesen/of 

instemmingsrecht. De GMR komt circa achtmaal per jaar bijeen om te vergaderen in Giethoorn. 

Voor de continuïteit en besluitvorming is het van groot belang dat de leden aanwezig zijn bij een 

meerderheid van de vergaderingen. Daarnaast zijn er overlegmomenten met de Raad van 

Toezicht en de MR’en. Ook vinden er extra bijeenkomsten plaats met de expertgroepen. De 

expertgroepen komen bijeen wanneer een onderwerp dat vraagt, waar en wanneer wordt in 

onderling overleg bepaalt.  

De GMR heeft een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de Stichting. De GMR bestaat uit een 

enthousiaste groep mensen die als doel hebben een bijdrage te leveren aan kwalitatief goed 

onderwijs binnen Stichting op Kop. Afhankelijk van het aantal sollicitanten zal er een verkiezing 

gehouden worden, waarbij de leden van de MR’en van de scholen mogen stemmen.  

 

Wat betekent mijn deelname aan de GMR?  

Ouders komen in aanmerking voor presentiegeld en een reiskostenvergoeding, personeel krijgt 

een uitbreiding in uren gedurende de zittingsperiode en een reiskostenvergoeding.  

 

Lijkt het jou leuk en interessant om lid te worden van de GMR? Laat het ons weten als je 

interesse hebt om lid te worden van de GMR of indien je meer wil weten over de GMR, wij gaan 

graag met je in gesprek. Indien gewenst is een (deel van een) GMR-vergadering bijwonen altijd 

mogelijk. Graag tot snel! Nienke van der Ploeg Ellen Holtmann Personeelslid GMR Ouderlid GMR 

nienke.vanderploeg@stichtingopkop.nl ellen.holtmann@stichtingopkop.n 

 

MR 
De MR heeft vergaderd op dinsdag 24 mei jl. Er is gesproken over onder andere de volgende 
onderwerpen: 
- De voortgang van het schoolplein; 
- Het vervolg van het punt ouderparticipatie/ouderbetrokkenheid; 
- De lesmethode “Hallo Wereld”; 
- De leerlingen uit Oekraïne. 
Meer weten? Spreek gerust een van onze MR-leden aan! 

 

Eindtoets basisonderwijs 
Groep 8 heeft de eindtoets voor het basisonderwijs gehad. 
De IEP Eindtoets bestaat sinds het schooljaar 2014-2015, vanaf toen werd de Eindtoets voor 
groep 8 verplicht. Jaarlijks kiezen scholen uit één van de goedgekeurde eindtoetsen. 
Inmiddels ‘IEPt’ al ruim 35% van de basisscholen in Nederland. 
De IEP Eindtoets toetst net als andere eindtoetsen de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging 
en rekenen en wordt afgenomen in twee dagdelen van twee uur. Met een mooie en frisse 
opmaak, leuke teksten en heldere vragen verlagen we de spanning zoveel mogelijk bij de 
leerlingen, zodat ze écht kunnen laten zien op welk niveau ze staan. Toetsen mogen namelijk 
vooral ook leuk zijn om te maken, dat haalt het beste in een leerling naar boven. 
Onze groep 8 leerlingen hebben het bijzonder goed gedaan. 
IEP landelijk scoorde: 80,0% 
Onze school scoorde: 87,1% 
Ruim boven het landelijk gemiddelde dus. 
Met recht iets om trots op te zijn. 
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