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VOORBEREIDING  
Een preview van de eerste repetities voor de musical.  
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EINDTOETS GROEP 8 
Voor de meivakantie is  de Centrale Eindtoets gemaakt. Deze week is de score binnen gekomen. De gedrukte 

exemplaren vanuit de Centrale Eindtoets ontvangen we later. Wel hebben we zelf alvast de individuele scores van de 

leerlingen uitgedraaid en deze week meegegeven. Zo kunnen kinderen en ouders zien of het schooladvies 

overeenkomt met de score die behaald is op de toets. In sommige gevallen wijkt deze positief af. In dat geval kunnen 

we in gesprek gaan voor eventuele aanpassing van het schooladvies. In het gesprek lichten we toe waarom we wel of 

niet tot een aanpassing overgaan. Mogelijk is de score lager dan verwacht. Dat heeft geen gevolgen voor het 

gegeven schooladvies. Mocht u vragen hierover hebben kunt u contact opnemen met meneer John.  

 

Het gemiddelde dat we hebben behaald op de Centrale Eindtoets is 536,8. En dat is een positief resultaat. De 

inspectie meet daarmee of de school voldoende eindopbrengsten heeft behaald. En met deze score is dat positief. 

Complimenten aan alle leerlingen en de leerkrachten van groep 8. 

 

 

NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 
De stap naar het Voortgezet onderwijs kan een hele grote stap zijn. De een kijkt er naar uit en de ander moet er niet 

aan denken. Ondanks dat de tevredenheidsmeting onder de leerlingen laat zien dat er weinig gepest wordt op 

school en kinderen goed met elkaar kunnen opschieten, kan het een drempel zijn. Vanuit het CJG wordt er een 

training aangeboden. Deze is bedoeld voor leerlingen die geplaagd en gepest worden; moeilijk vrienden en/of 

vriendinnen kunnen krijgen; geen nee durven zeggen; ruzie hebben zonder dat ze dat eigenlijk willen of vaak alleen 

staan. Het doel van de training is dat ook deze leerlingen straks met meer plezier en zelfvertrouwen naar de nieuwe 

school gaan. Meer info zie bijlage bij deze memo. 

 

HEEL VEEL STERKTE  
Deze week zijn de ouders van groep 1-2 geïnformeerd over de afwezigheid van juffrouw Romanie. Doorgaans 

communiceren wij niet inhoudelijk over de privésituatie van collega’s. In overleg met juffrouw Romanie kiezen wij 

daar nu wel voor, omdat het een bericht is met veel impact voor haar en haar man. Helaas is de week voor de 

meivakantie bij de echtgenoot van juffrouw Romanie een hersentumor geconstateerd. Dit heeft tot gevolg dat hij 

momenteel dagelijks zorg nodig heeft. Momenteel wordt er gekeken naar de behandelmogelijkheden en worden 

deze voorbereid. Om de zorg te kunnen bieden die haar man nodig heeft,  neemt juffrouw Romanie zorgverlof op. 

Wij wensen juffrouw Romanie en haar man heel veel sterkte toe. We leven intens met hen mee om hen te steunen 

in deze onverwachte wending van het persoonlijke leven. 

In samenspraak met Leswerk, de organisatie die de vervangingen in regio West-Brabant aanstuurt, zijn we een 

structurele oplossing voor de vervanging aan het realiseren. 
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MR /PROFIEL NIEUWE DIRECTEUR 
Deze week is in de MR gesproken over het profiel van de  nieuwe directeur voor onze school. In de afgelopen 

periode is er een Benoemingsadvies Commissie (BAC) samengesteld, waarin vier leerkrachten van Kievitsloop zitten 

en twee ouders vanuit de MR-oudergeleding.  De BAC heeft als taak om het College van Bestuur van INOS te 

adviseren over de eisen die de school wil stellen aan de nieuwe directeur en of de kandidaten voldoen aan die eisen. 

De commissie heeft als eerste stap hierin aan alle personeelsleden van Kievitsloop en aan de MR de vraag gesteld 

welke opdrachten de nieuwe directeur moet krijgen, welke kansen er liggen, en welke eigenschappen de nieuwe 

directeur zou moeten hebben. Dat leverde een lange lijst met kenmerken op. Daarmee is vervolgens een profiel voor 

de ideale kandidaat opgesteld.  

Dit profiel is als vacaturetekst aangeboden aan de MR en Nicole van Son van het CvB, en is in de MR-vergadering van 

deze week besproken en goedgekeurd. Dat betekent dat de vacature nu is opengesteld voor kandidaten binnen 

INOS. Levert dat reacties op, dan vinden binnen enkele weken een gesprekken plaats met de kandidaten, en 

adviseert de BAC vervolgens richting het CvB en MR of de betreffende kandidaat voldoet aan het profiel dat is 

opgesteld. Is er geen (geschikte) kandidaat, dan wordt de vacature extern opengesteld, en kunnen dus ook 

kandidaten van buiten INOS reageren op de functie. In de bijlage van deze memo is het profiel opgenomen. 

Ik hoop u hiermee voldoende inzicht te geven over de stand van zaken rond de aanstelling van een nieuwe directeur. 

Mocht u hierover of over andere MR-gerelateerde zaken vragen hebben, dan kunt u hiervoor bij mij terecht (op 

school of via victor.hooijmeijer@hotmail.com). 

Victor Hooijmeijer 

Voorzitter MR en BAC  

 

OPEN DAG 18 MEI 

De posters zijn uitgedeeld en we hebben enkele foto’s mogen ontvangen waarop je ziet dat de poster voor de raam 

hangt. Heel fijn dat we bij u mogen hangen zodat we zichtbaar zijn in de straat en wijk.  

 

   

mailto:victor.hooijmeijer@hotmail.com
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TEVREDENHEIDSVRAGENLIJST 
De afgelopen week heb ik herhaalde oproepen gedaan tot het invullen van de tevredenheidsvragenlijst. We hadden 

minimaal 71 reacties nodig om een redelijk betrouwbaar beeld te krijgen. Uiteindelijk hebben we 72 reacties mogen 

ontvangen. Fijn dat we het minimale aantal hebben gehaald. Ik wil iedereen die de moeite heeft genomen om de 

vragen in te vullen daar nogmaals voor danken. Ik ben de gegevens aan het verwerken in een overzicht met een 

tekstuele uitleg. Het doel is uiteindelijk om n.a.v. de meting met elkaar in gesprek te gaan. In een volgende Memo 

daar meer over.  

  

INOSWEB 
In INOSweb staat een link naar basispoort. Op school kunnen de kinderen in deze omgeving vanaf groep 3 werken 

aan Ambrasoft. Deze link kan pas worden geactiveerd, wanneer er een privé e-mailadres ingevoerd is. Dit kan uw e-

mailadres zijn dat u heeft doorgegeven aan de school. Kbs Kievitsloop wil deze module graag openstellen. In het 

kader van de privacy willen we geen e-mailadressen invoeren zonder uw toestemming.  Wanneer u wilt dat uw kind 

ook thuis toegang heeft tot de leerzame spellen binnen Ambrasoft, kunt u dat doorgeven voor 20 mei aan 

sandra.vleugels@inos.nl. Graag met de naam van de leerling en het mailadres dat daarvoor gebruikt kan worden. 

Heeft u hierover vragen dan horen wij die graag. 

 

INFORMATIEAVOND  

Is uw kind snel ontroerd? Is eerlijkheid voor hem/haar van het allergrootste 

belang? Merkt hij/zij vaak heel veel details op? Is uw kind gevoelig voor de 

stemming van anderen? Is hij/zij geregeld overprikkeld? Houdt hij/zij van stilte en rust? Doen harde geluiden soms 

letterlijk pijn? Komen geuren sterk binnen?  

Save the date: donderdagavond 29 juni. Kbs Kievitsloop organiseert in samenwerking met het CJG een ouderavond 

over hoog sensitiviteit. Meer informatie en een uitnodiging ontvangt u later via de memo.  

 

 

 

  

mailto:sandra.vleugels@inos.nl
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AVONDVIERDAAGSE 2017 

Ook dit jaar organiseert de Stichting Haagse Beemden Vooruit de 

Avondvierdaagse Haagse Beemden. Na een succesvolle avondvierdaagse in 2016 

willen wij ook dit jaar weer een Avondvierdaagse organiseren voor de kinderen 

en natuurlijk ook de inwoners van de wijk Haagse Beemden. 

 

De avondvierdaagse zal plaatsvinden op: 30 mei 2017 tot en met 2 juni 2017 

Er zijn dit jaar 2 verschillende afstanden:  5 km en 10 km. 

 

Deelname aan de Avondvierdaagse Haagse Beemden kost € 3,00 per persoon (voorinschrijving) via scholen.  

Aanmelden kan via het inschrijfformulier opgenomen in de bijlage. Dit inschrijfformulier dient volledig ingevuld bij 

de leerkracht ingeleverd te worden.  

Inschrijven via school kan tot en met 19 mei. 
 

Mochten er ouders/begeleiders zijn die willen meelopen en geen medaille willen ontvangen, dan zijn de kosten          

€ 2,00. Voor dit bedrag ben je verzekerd via de KWBN. Tevens heb je recht op een versnapering tijdens de tocht bij 

de stand van Stichting Haagse Beemden Vooruit. Verzamelen en start op het centrale plein (zonnewijzer) van 

winkelcentrum Heksenwiel. 10 km vanaf 17:45 uur . Start 18:00 uur. Let op kinderen mogen de 10 km niet lopen 

zonder begeleiding van een volwassene. 5 km vanaf 18:15 uur. Start 18:30 uur. 

 

De routebeschrijvingen worden 1 week voor aanvang van de avondvierdaagse aan de scholen verstrekt. Tevens zal 

de route dagelijks op onze facebook pagina getoond gaan worden (avondvierdaagse Haagse Beemden). We maken 

er ook dit jaar weer een gezellige en succesvolle avondvierdaagse van. 

 

MAANDREGEL  

 

Bij het spelen binnen en 

buiten zullen we niemand 

buitensluiten. 
   

FIJN WEEKEND  

TEAM KIEVITSLOOP  
 

VOOR BELANGRIJKE DATA KIJKT U OP ONZE WEBSITE 

 WWW.KIEVITSLOOP.NL  

http://www.kievitsloop.nl/

