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1. Goede doel: Schoendoosactie (grotendeels herhaling)
Zoals u weet hebben we dit schooljaar gekozen voor de schoendoosactie. Bij deze
actie vullen kinderen een schoendoos voor andere kinderen die leven in moeilijke
omstandigheden. Deze schoenendoos kan o.a. worden gevuld met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes. Ze doen daarmee iets concreets
voor kinderen in armere landen: van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. Door
mee te doen leren kinderen een waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk
is.
De schoendoosactie is eigenlijk een landelijk initiatief, dat door verschillende
stichtingen is uitgewerkt. Op onze school willen we er echter graag een ‘persoonlijke
touch’ aan geven. Een ouder van onze school zal de schoendozen namelijk half
december persoonlijk meenemen naar een weeshuis in Polen, alwaar hij de
schoendozen zal uitreiken.
Inmiddels zijn er al meer dan 50 schoendozen ingeleverd. We hopen uiteraard dat er
nog meer kinderen voor 5 december een schoendoos vullen, zodat we in april 2019
een flinke stapel gevulde schoendozen kunnen meegeven naar de weeshuizen in
Polen!
2. Bag2School
Afgelopen week is de enorme stapel kledingzakken opgehaald voor onze actie
Bag2School. Wat was er weer veel verzameld! Er is maar liefst 882 kilo kleding
ingezameld, waardoor de Oudervereniging €264,40 heeft verdiend. Een heel mooi
bedrag, waarvoor weer allerhande leuke dingen voor onze kinderen kunnen worden
gerealiseerd. Bedankt allemaal!
9 april is de volgende Bag2School-actie gepland. Spaart u dan ook weer met ons
mee?
3. Foto’s Ouderportaal
Enkele ouders hebben laten weten de foto’s van de activiteiten van dit schooljaar te
missen op het Ouderportaal. In verband met de toestemmingsformulieren die we
(n.a.v. nieuwe wetgeving, AVG) hebben moeten uitreiken en verzamelen, zijn de
foto’s inderdaad nog niet geplaatst. Inmiddels heeft het merendeel van de gezinnen
de toestemmingsformulieren geretourneerd. Dank hiervoor! We gaan zo snel
mogelijk aan de slag om, na zorgvuldige selectie, de foto’s alsnog op het
Ouderportaal te plaatsen.
Van leerlingen waarvan we geen toestemmingsformulier hebben ontvangen, worden
geen foto’s geplaatst.

4. Sinterklaas
21 november zijn de kinderen uit groep 1-2-3 op bezoek geweest bij het landgoed
van de Sint in Schinveld. Wat was het spannend….en leuk! Kinderen kwamen
dolenthousiast terug. Foto’s zijn binnenkort terug te vinden op het Ouderportaal.
Dank aan alle hulpouders die mee zijn geweest!
Afgelopen dinsdag zijn ook al de eerste pieten op school gesignaleerd. A.s.
woensdag komt ook Sinterklaas met hen mee naar ’t Keuningshöfke. Groep 1 t/m 4
zal Sinterklaas trakteren op allerlei optredens in de speelzaal, groep 5 t/m 8 heeft
surprise in de eigen groep. We kunnen nu al niet wachten om alle creaties te
bewonderen.
5. Beoordelingen van toetsen en taken in groep 4 t/m 8
Wellicht heeft u het al gemerkt: we hebben besloten om de beoordelingen van een
aantal vakgebieden aan te passen, om beter aan te sluiten bij de normering van de
methodes en de doorgaande lijn in groep 4 t/m 8 te waarborgen. In onderstaand
overzicht treft u de wijzigingen aan:
Oud
Nieuw
Aardrijkskunde,
Cijferbeoordeling: Woordbeoordeling:
Geschiedenis en
4 t/m 10
Onvoldoende-Voldoende-Goed
Natuur (vanaf groep
5)
Begrijpend lezen
Cijferbeoordeling: Woordbeoordeling:
4 t/m 10
Onvoldoende-Voldoende-Goed
Technisch lezen
Cijferbeoordeling: Behaalde Avi-niveau
4 t/m 10
Verkeer (groep 4 en
Woordbeoordeling:
5)
matig-voldoende-ruim voldoende –goed
Verkeer (groep 6 t/m Cijferbeoordeling: Woordbeoordeling:
8)
4 t/m 10
onvoldoende-matig-goed-zeer goed
Presentaties (vanaf
Cijferbeoordeling: Woordbeoordeling:
gr. 5)
4 t/m 10
matig-voldoende-ruim voldoende -goed
Studievaardigheden
Cijferbeoordeling: Woordbeoordeling:
(groep 6 t/m 8)
4 t/m 10
onvoldoende-matig-voldoende-goed-zeer
goed
Duits
Cijferbeoordeling: Geen beoordeling
4 t/m 10
(Er worden wel lessen gegeven)
Engels
Cijferbeoordeling: Woordbeoordeling:
4 t/m 10
matig-voldoende-ruim voldoende -goed
Mocht u nog vragen hierover hebben, loop gerust bij ons binnen en stel ze.
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten groep 4 tot en met 8 Keuningshöfke
6. Nieuwe Eindtoets groep 8 – Route 8
Zoals u wellicht weet is het verplicht om aan het einde van de basisschoolperiode
een Eindtoets af te nemen bij de leerlingen die uitstromen naar vervolgonderwijs om
hun kennis en kunde in kaart te brengen. Tot enkele jaren geleden maakten veel
scholen gebruik van de ‘CITO Eindtoets,’ welke later overging in de ‘Centrale
Eindtoets.’ Ook op onze scholen hebben we hier de voorbije jaren gebruik van
gemaakt. In de afgelopen jaren hebben we echter moeten constateren dat de toets
steeds minder goed aansloot bij hetgeen wij als school verwachten van een
dergelijke toets. Daarnaast hebben we, met name vorig schooljaar, veel last gehad

van technische problemen en waren we ontevreden over de service in dezen vanuit
het College voor Toetsen en Examens. Dat heeft ertoe geleid dat we de voorbije
maanden intensief op zoek zijn gegaan naar een goed alternatief, waarbij we
verschillende toetsen met elkaar hebben vergeleken. Onze MR heeft hierin uiteraard
met ons meegedacht.
Uiteindelijk hebben we het besluit genomen om vanaf dit schooljaar (afname
april/mei 2019) over te stappen naar de toets ‘Route 8.’ Graag zetten we
onderstaand de belangrijkste/grootste verschillen voor u op een rij:
- Tijdsinvestering
Waar de Centrale Eindtoets 2 dagdelen (inclusief Wereldoriëntatie zelfs 3
dagdelen) nodig heeft om tot een uitstroomadvies te komen, is er voor afname
van Route 8 slechts 1 dagdeel nodig.
Uit onderzoek (en ervaringen van vele collega-scholen) blijkt dat deze
uitstroomadviezen even betrouwbaar zijn dan de adviezen vanuit de Centrale
Eindtoets.
- Digitale vs. papieren afname
De afname van Route 8 vindt volledig digitaal plaats, waarbij kinderen op
verschillende momenten kunnen in- en uitloggen binnen een bepaald
tijdsbestek om alle taken te maken.
Bij de Centrale Eindtoets kon de school een keuze maken voor een digitale,
dan wel papieren afname. Op 29 november heeft het College voor Toetsen en
Examens (van waaruit de Centrale Eindtoets wordt geleverd) echter laten
weten dat zij opnieuw geen stabiele afname van de Centrale Eindtoets in 2019
kunnen garanderen. Voor het lopende schooljaar kiezen zij derhalve
noodgedwongen voor uitsluitend een papieren afname.
- Adaptief toetsen
Route 8 blijkt in staat om de vragen beter af te stemmen op het niveau van elk
individueel kind. Afhankelijk
van het gegeven antwoord
op een vraag, krijgt het kind
een moeilijkere of
makkelijkere vervolgvraag.
Door dit proces consequent
te herhalen, wordt een kind
niet onder- of overvraagd in
de gegeven taken. De
Centrale Eindtoets werkt
vooralsnog slechts met 2
niveaus: Basis en Niveau, waarbij een groot deel van de vragen standaard bij
iedereen wordt afgenomen.
- Onderdelen / taken in de toets
De afgenomen taken, komen uiteraard in grote lijnen overeen bij beide
toetsen. Route 8 kan optioneel, naast de taal- en rekenvaardigheden ook het
zelfbeeld en de leer-werkhouding in kaart brengen bij de toetsafname. Het
onderdeel wereldoriëntatie (dat optioneel wel in de Centrale Eindtoets kan
worden meegenomen) is daarentegen geen onderdeel van Route 8.

-

Op school beraden we ons nog over de optionele onderdelen die beschikbaar
zijn in de afname van Route 8.
Rapportage
De rapportage van Route 8 is sneller beschikbaar. Deze heeft daarnaast een
volledig ander uiterlijk dan de verslaglegging vanuit de Centrale Eindtoets.
Ons inziens geeft de rapportage van Route 8 een beter en uitgebreider beeld
van het totale functioneren van elk individueel kind. Onze inschatting is ook
dat het voor ouders veel gebruiksvriendelijker en beter te lezen/begrijpen is
dan de rapportage vanuit de Centrale Eindtoets.

Tot slot willen we u er nog op wijzen dat alle Eindtoetsen vanaf dit schooljaar een
‘dubbel’ uitstroomadvies zullen geven. Mogelijke uitstroomadviezen zijn in 20182019:
- PrO / VMBO BB (Basis)
- VMBO BB / VMBO KB (Kader)
- VMBO Basis-Kader / VMBO GL-TL (Gemengde leerweg – Theoretische
leerweg)
- VMBO GL-TL / HAVO
- HAVO / VWO
- VWO
Voor de volledigheid willen we hier ook nog vermelden dat we m.b.t. de
tussentoetsen in januari en juni (in groep 1 t/m 8) gebruik blijven maken van de
reguliere CITO-toetsen.
7. Lerarentekort - vervangingsproblematiek
Vrijwel ieder jaar slaan in de winterperiode de verkoudheid- en griepvirussen flink om
zich heen. Niet alleen bij de kinderen en hun ouders, maar ook bij ons personeel en
vervangers. Het tekort aan onderwijzend personeel en met name vervangers is,
zoals u weet al geruime tijd een groot probleem. Zo studeren er structureel veel
minder leerkrachten af dan dat er nodig zijn in onze regio. Het lerarenberoep kampt
daarnaast met een niet al te best imago, mede door overheidskeuzes t.a.v.
salariëring en een zeer hoog ervaren werkdruk. Hiervoor zijn het afgelopen
schooljaar al meerdere acties gevoerd door onderwijspersoneel en vakbonden.
Ondanks de vele openstaande vacatures bij de verschillende schoolbesturen, blijft de
respons hierop laag.
Ook op onze school blijkt het steeds moeilijker om de personele bezetting rond te
krijgen wanneer een leerkracht afwezig is. Derhalve informeren we u graag

nogmaals op welke manier we omgaan met het gebrek aan personeel / vervanging
op onze school.
 Wanneer wij te maken hebben met leerkrachten die afwezig zijn, wordt er een
verzoek voor vervanging van de betreffende leerkracht ingediend via ons
schoolbestuur. Helaas is het op dit moment zo, dat vrijwel alle beschikbare
vervangers al zijn ingezet binnen INNOVO. Op verschillende dagen in de
week is op dit moment structureel al geen vervanger meer beschikbaar.
 Daarna zoeken we uiteraard eerst naar interne oplossingen om voor de
groepen zoveel mogelijk regulier onderwijs te waarborgen. Op de eerste
ziektedag lossen we de opvang intern op, bijvoorbeeld door:
1. inzet van vrijgeroosterd personeel (indien mogelijk) zoals Karen en Eefje.
2. extra inzet van parttimers door urenuitbreiding (indien mogelijk)
3. inzet van onze onderwijsassistent Sophie (onder toezicht van een
bevoegde leerkracht).
Voorgaande maatregelen houden ook in, dat uw kind mogelijk te maken krijgt
met meerdere leerkrachten gedurende het ziekteverlof van de
groepsleerkracht. Dat dit geen stabiele situatie en niet bevorderlijk is, mag
duidelijk zijn.
 We kiezen bewust niet voor het verdelen van de groep over andere groepen
zodat het onderwijs in de andere groepen gewoon door kan gaan.
 Helaas kan het ook voorkomen dat het, ondanks voornoemde maatregelen,
niet mogelijk blijkt om een groep op te vangen en we een groep ‘naar huis
moeten sturen.’ Wanneer dit het geval is, ontvangt u de dag voorafgaand
(voor 17u) een bericht van ons hierover via het Ouderportaal, zodat u nog in
de gelegenheid bent om opvang te regelen voor de dag(en) erna. Afhankelijk
van de inschatting hoe lang er geen groepsbezetting mogelijk is, zal deze
groep leerlingen 1 of 2 dagen vrijaf krijgen hierdoor.
Mocht er ook voor de daaropvolgende dagen niemand beschikbaar zijn, dan
zal er intern geruild worden met personeel, waarna een andere groep 1 of 2
dagen thuis zal moeten blijven. Op deze wijze hopen we te waarborgen dat
één groep niet de dupe wordt van een langdurig afwezige leerkracht.
U mag er vanuit gaan, dat wij alles in het werk stellen om te voorkomen dat wij
deze laatste ‘noodmaatregel’ moeten treffen.
Op de site www.lerarentekortisnu.nl is te zien welke scholen te maken hebben met
vervangersproblematiek en op welke wijze zij hiermee omgaan. Ondanks dat nog
niet alle scholen hier consequent op melden, is het een indrukwekkende lijst die
pijnlijk duidelijk maakt dat scholen in een erg lastig parket zitten momenteel.
Gezien de personeelstekorten in het onderwijs en onze visie op oplossingen, hopen
wij op uw begrip. U zult begrijpen dat wij de situatie, net zoals u, heel graag anders
hadden gezien.
8. Bericht vanuit het CJG
Hoe omgaan met bedtijden tijdens feestmomenten
Het hele jaar door zijn er tal van feestdagen en
andere feestmomenten zoals verjaardagen, uitjes
enz. December is een maand met veel feestdagen.
Er zijn vaak gezellige familiemomenten waar ook de
kinderen deel van uitmaken. Hoe kun je nu omgaan
met de bedtijden van je kind(eren) tijdens de feestmomenten? Hier 3 tips:

1. Probeer zoveel mogelijk het normale dagritme aan te houden waar mogelijk.
Eten op de tijden dat je dat gewend bent. Als dit een keer afwijkt is dat niet
erg maar daar waar regelmaat mogelijk is, helpt het je kind dit aan te
houden.
2. Plan rustmomenten in voor je kinderen. Zeker de kerstdagen kunnen drukke
dagen zijn voor kinderen. De uitgebreide kerstdiners vraagt veel van de
concentratie van kinderen. Je kunt dit doorbreken door rustmomenten in te
lassen en extra aan de kinderen te denken door bijvoorbeeld speelgoed
mee te nemen en kinderen de kans te geven ook af en toe van tafel af te
gaan.
3. Zoek zoveel mogelijk balans. Wanneer je weet dat er een dag zal zijn waarop
de vaste structuur en gewoonten niet aangehouden kunnen worden, zorg
dan dat je de dag(en) daarna niet teveel op de planning hebt. Kinderen
zullen wat meer uit hun doen kunnen zijn en misschien extra vermoeid zijn.
Geef hen de kans hiervan bij te komen. En als ze later naar bed gaan, geef
ze dan tussen de middag een extra rustmoment.
Meer weten over bedtijden kijk dan HIER
Activiteiten CJG-ML in december 2018
Workshop LEREN LUISTEREN (0-12)
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. Leren gehoorzamen is een
vaardigheid die kinderen helpt om later goed te kunnen functioneren in de
maatschappij. Maar hoe doe je dat nou, op een positieve manier? Zodat het geen
straf is, maar jij als ouder en je kind het beide prettig vinden? Dat leer je in deze
workshop!
Maandag 3 december van 19.30 – 21.30 uur, Pinnenhof Kapelaniestraat 4 in
Nederweert
Woensdag 19 december van 9.00 – 11.00 uur CJG Zandkuilweg 8 in Maasbracht
Workshop EEN GOED SLAAPPATROON ONTWIKKELEN (0-12)
Als kinderen een goed slaappatroon hebben, geniet het hele gezin hiervan. In deze
workshop worden tips gegeven om je kind makkelijk naar bed te laten gaan, in bed te
laten blijven, door te laten slapen en 's ochtend niet te vroeg uit bed te laten komen.
Je krijgt ook informatie over oorzaken van slaapproblemen. Met deze tips en
informatie maak je een persoonlijk plan om de problemen rond het naar bed gaan
en/of het slapen aan te pakken.
Dinsdag 11 december 19.30 – 21.30 uur, CJG Bredeweg 239d in Roermond
(medisch centrum)
Workshop RUZIES IN EN GEZIN VERMINDEREN (pubers)
Veel ouders ervaren een toename van conflicten tussen broers, zussen en andere
gezinsleden als kinderen tieners worden. Het kan een hele uitdaging zijn om te
weten wanneer je jezelf moet mengen in een ruzie of hoe je zelf rustig blijft als je
erbij betrokken raakt. Tieners moeten vaardigheden leren om op een goede manier
problemen op te lossen. Maar hoe doe je dat nou, op een positieve manier? Zodat
het geen straf is, maar jij als ouder en je tiener het beide prettig vinden? Dat leer je in
deze workshop!
Donderdag 13 december van 19.30–21.30 uur CJG Chatelainplein 33 in Echt
Workshop OMGAAN MET RUZIE EN AGRESSIE (0-12)
Alle kinderen hebben wel eens ruzie of zijn wel eens boos. Maar als dit vaak gebeurt
of als broers en zussen elkaar thuis steeds in de haren vliegen hebben ze hulp nodig

van hun ouders dit gedrag te keren. Maar hoe doe je dat nou op een positieve
manier of zonder zelf ook boos te worden? Dat leer je in deze workshop!
Dinsdag 18 december van 9.00 – 11.00 uur CJG Bredeweg 239d in Roermond
(medisch centrum)
Gratis deelname.
Aanmelden via info@cjgml.nl of www.cjgml.nl
Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
Data-overzicht
4 december
5 december
6 december
7 december
20 december
24 december – 6 januari 2019
7 januari 2019
Met vriendelijke groet,
Team basisschool ’t Keuningshöfke

Rapport groep 3 t/m 8
Sinterklaasviering
Studiedag – alle leerlingen vrij
Vrije dag
Kerstmarkt (avonduren)
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole

