
 

Juni is een drukke maand. Een maand vol toetsen en andere activiteiten. 
Ook een maand waarin mooie dagen met hoge temperaturen ons doen 
verlangen naar de zomervakantie. Dat bijt elkaar soms. Nog even een aantal 
weken doorpakken door de kinderen en de teamleden om straks volop te 
kunnen genieten van een welverdiende zomervakantie.  

Deze periode staat voor Hubert en mij bol van de activiteiten die te maken heb-
ben met alles wat nodig is om na de vakantie weer een goed jaar te kunnen 
draaien. Kinderen en hun ouders willen vooral weten wie komend jaar hun leer-
kracht is en waar ze komen te zitten. 

Ik kan helaas op beide vragen nog geen antwoord geven. We hebben de 
groepsverdeling nog niet rond en we hebben met een capaciteitsprobleem te 
maken. De Windwijzer en de Ontdekking hebben meer lokalen en gymruimte 
nodig dan dat er beschikbaar is.  Uiteraard is dit onderwerp van gesprek tussen 
de besturen van de scholen onderling en de gemeente. We zijn op zoek naar 
een goede oplossing voor de korte termijn (start volgend schooljaar), maar ook 
voor de langere termijn.  

Deze periode gebruiken we ook om te kijken hoe het afgelopen jaar is verlopen. 
Dan kijken we naar inhoudelijke ontwikkelingen, maar ook naar praktische za-
ken. Evalueren helpt ons om te kijken of er dingen zijn die beter of anders kun-
nen en op basis hiervan kunnen we weer nieuwe doelen stellen.  

Evalueren helpt ook om te beseffen dat het niet alleen gaat om te leren, maar 
ook dat er veel is om trots op te zijn. Bijvoorbeeld trots op de resultaten van 
groep 8 bij de Eindtoets (staan in deze nieuwsbrief vermeld) en op alle mensen 
die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van deze kinderen. Maar ook trots 
op groep 6B die het afgelopen jaar samen met juf Sabrina om de drie weken 
zwerfvuil heeft opgeruimd rond de school. Zij hebben met deze actie de wereld 
toch weer een klein beetje mooier gemaakt. Trots als ik zie dat groep 3 leerlingen 
op bezoek gaan bij kinderen van groep 2 om samen te tellen. Kinderen laten el-
kaar zien wat zij al kunnen en wat zij hebben geleerd. Trots als ik op een studie-
dag de collega’s na een lange dag nog steeds met vuur hoor praten over hun 
vak. Het verschil willen maken voor de kinderen. Terugkijkend zijn er dus veel 
zaken om trots op te zijn en dat is mooi! 

Vorig schooljaar zijn we met bussen op pad (schoolreis) geweest. Daarom staat 
dit jaar weer een activiteit gepland in de directe omgeving. Dit zal niet met de 
hele school tegelijk zijn. We spreiden dit over meerdere dagen tijdens de 
“feestweek”. Eind van deze maand heeft iedere parallel in deze “feestweek”, op 
één van deze dagen, een leuke activiteit op of rond de school. U gaat hier vast 
nog het nodige over horen via de leerkracht van uw kind(eren). We laten het 
weer geen spelbreker zijn tijdens deze dagen, maar mooi weer zal dan wel fijn 
zijn. Hoewel ik dit wel zou willen, heb ik hier geen invloed op. Duimen dus maar. 

 

Hans van Kooten. 
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In dit nummer: 

Kalender 

5 t/m 7 juni Groep 8 op kamp 

10/6 2e Pinksterdag 

13/6 voorlichting schooladvies gr.6 

13/6 sportdag groep 7, 8,NEO678 

16/6 vaderdag 

19/6 sportdag groep 4 en NEO345 

20/6 Sportdag groep 5 en 6 

21/6 studiedag—alle kinderen vrij 

24/6 studiedag—alle kinderen vrij 

25/6 t/m 28/6 FEESTWEEK 

1/7 t/m 4/7 week van de rapporten 

Thema schooljaar 2018-2019 

Waarnemen en begrijpen 

Heeft u een kind in 

de leeftijd tussen de 

1 en de 2 jaar?  

Doe een voor-

aanmelding!  

(wij kunnen anders geen plek 

reserveren!) 



Mad Science Zomerkamp bij jou in de buurt! 

In de zomervakantie kunnen kinderen op avontuur met Mad Science. Veel kinderen hebben zich al in-
geschreven voor vier dagen plezier en experimenteren. In de laatste week van de zomervakantie hebben 
we nu een gloednieuw kamp bij jullie in de buurt: Scouting Hannie Schaft in Almere. 
 

Geen dag is hetzelfde bij het Crazy Kamp deze zomer. Leer over technische structuren en bouw de 
stevigste brug en katapult. Experimenteer met licht en geluid, door het maken van een chemische zak-
lamp en filmgeluiden. Word een echte geheim agent en doe sporenonderzoek. Test welk gebouwde vlieg-
tuig het verst kan vliegen. 

 

Het worden weer waanzinnige dagprogramma’s met veel experimenten, (buiten)spelen en gezelligheid. 
En totaal anders dan de kampen van vorig jaar! Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest 
wanneer je plezier maakt en zelf ontdekkingen doet. Ga dus aan de slag als een echte wetenschapper 
tijdens een te gekke week vol activiteiten, ontspanning en experimenten! 

Schrijf je direct in!  

Diverse weken en locaties tussen 22 juli en 22 augustus (Almere 19 t/m 22 augustus) 

Van 9:00 tot 16:00 uur 

Vier dagen met een eigen thema 

Professionele begeleiding 

Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 

Inclusief lunch, tussendoortjes en drinken 

Inclusief een eigen labjas én experimentjes voor thuis 

Dit alles voor 185,- 

Bekijk het digitale magazine   

Met wetenschappelijke groet, 

Jade Heister - Professor Jupiter 

Instructeur Mad Science Utrecht & Flevoland 

Deze zomer zijn er weer waanzinnig wetenschappelijke en onvergetelijke Mad Science Zomerkampen! Klik hier voor informatie 

Overblijfkosten en vrijwillige ouderbijdrage 

Heeft u reeds de overblijfkosten en ouderbijdrage overgemaakt? Ouders waarvan wij geen betaling heb-
ben ontvangen worden binnenkort door Marijke gebeld om hierover navraag te doen. 

Hieronder de gegevens voor het overmaken op de rekening van de ouderraad. Als u een machtiging 
heeft afgegeven dan is de laatste inning op 1 juli. 

Is uw kind tijdens dit schooljaar gestart? U ontvangt dan een aangepaste factuur. 

Postbankrekening NL16 INGB 0005 1106 62   

t.n.v. Oudervereniging OBS De Ontdekking 

onder vermelding  van de naam en groep van uw kind(eren). 

Overblijfkosten 85 euro per kind (max 2 kinderen) 

Vrijwillige ouderbijdrage 40 euro per kind (max 3 kinderen) 

https://inschrijven.mad-science.nl/
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp


 

 
 

Wij werken aan het up-daten van de MR-site om u beter op de hoogte te kunnen stellen van de MR van 

OBS de Ontdekking. 

Vragen of opmerkingen kunt u kwijt via: mr@ontdekking.asg.nl 
 

Op dinsdag 28 mei kwam de MR wederom bijeen. Een groot deel van de vergadertijd is gebruikt om te praten over 
huisvesting. Ook is het resultaat van de Eindtoets (Route 8) besproken. De resultaten maken niet dat de MR zich 
zorgen maakt, het lijkt zelfs beter uit te vallen dan het jaar ervoor. De score lijkt redelijk stabiel uit te vallen. De 
prognose van te voren was lager dan uiteindelijk is gescoord, complimenten voor de groepen en de leerkrachten! 
Verder is er gesproken over de procedure voor de aanmelding Zomerschool (wie komt hiervoor in aanmerking en 
waarom?).  

 

Vergaderdata 

Onze MR vergadert gemiddeld acht keer per jaar. Hieronder vindt u ons vergaderschema met de onder-
werpen die ingepland staan. Een MR-vergadering bestaat altijd uit een openbaar deel en een besloten 
deel, waarin eventuele vertrouwelijke onderwerpen behandeld worden. Alle ouders zijn meer dan wel-
kom om het openbare deel bij te wonen. 

Laat u het ons even weten als u hier belangstelling voor heeft? 

 
Woensdag 26 juni 2019 
Inventarisatie informatie- en scholingsbehoefte MR 
Activiteitenplan MR voor schooljaar 2018-2019 (inclusief begroting) 
Agenda GMR 
 
 

Nieuws van de MR 

Uitslag van de Eindtoets schooljaar 2018-2019. 

 

Dit jaar hebben alle 91 leerlingen van groep 8 deelgenomen aan de Eindtoets. Sinds vorig jaar maken wij 

hiervoor gebruik van de toets van Route 8.  

De totale score voor onze school is 218,3. De landelijke score is 204,0. Scholen worden op basis van de 

leerling populatie ingedeeld in een schoolgroep. Deze schoolgroep geeft aan welke score een school 

moet halen als ondergrens. De Ontdekking valt in de schoolgroep met de hoogste ondergrens. Voor ons 

is dit een score van 206,0. Onze totaalscore zit hier dus ruim (+12,3) boven.  

Uit de score is de volgende verdeling gekomen: 

0%  (0%)* PRO/VMBO BB 6,6%  (12%) VMBO BB/KB 16,5%  (26%) VMBO KB/VMBO GL-TL 

28,6% (39%) VMBO GL-TL/HAVO 33%  (19%) HAVO/VWO 15,4%  (4%) VWO 

* Tussen haakjes staat het percentage landelijk. 
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