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Vanuit het MT 

Reflectie op de ouderavond van 23 maart 

Tijdens de ouderavond van 23 maart jl. presenteerden we diverse actuele onderwerpen vanuit onze 

school aan de 120 aanwezige ouders. Er werd o.a. verslag gedaan van de resultaten van de CITO 

toetsen die we in januari 2017 bij alle leerlingen hebben afgenomen. We vertelden deze avond over 

de scores van de verschillende groepen t.a.v. de inspectienorm. Deze nieuwe term wekte bij enkele 

ouders verwarring en zelfs irritatie op. Uit de evaluatie van deze ouderavond bleek dat voor enkele 

ouders onvoldoende een helder beeld geschetst werd over de resultaten van de school, terwijl die 

behoefte er bij hen wel is.  

  

Terugkijkend op deze avond beseffen we als team dat er bij ouders behoefte is aan transparantie. Dit 

is wat we als school heel graag willen zijn: transparant naar onze ouders, delen met elkaar en nauw 

samenwerken. We willen het beste voor ieder kind en beseffen dat we elkaar daarbij hard nodig heb-

ben: school en ouders. Hoe doe je dat nu zo goed mogelijk en hoe neemt ieder daarin zijn eigen ver-

antwoordelijkheid? Als school zoeken we telkens de goede balans tussen ouders betrekken en inter-

ne ontwikkelingen afstemmen. Niet alle informatie kunnen we met elkaar delen, sommige zaken ho-

ren bij interne processen en liggen privacy gevoelig.  

Het gaat hier ook om vertrouwen naar elkaar…vertrouwen dat we als school, in een fase van veran-

dering, de goede dingen doen wetend dat er verschillende organen rondom de school zijn die de kwa-

liteit van de scholen bewaken en controleren zoals: de inspectie, het schoolbestuur en de medezeg-

genschapsraad van onze school. 
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Natuurlijk blijven we u voortdurend informeren over de ontwikkeling van uw eigen 

kind. Daarnaast zullen we tijdens volgende ouderavonden verder bouwen aan een 

transparante samenwerking. Voor de zomervakantie organiseren we nog een ouder-

avond waar we u later nog verder over zullen informeren. 

 
 
Inspectienorm: 
Om de term “Inspectienorm“ iets te verhelderen hebben we hieronder wat achter-
grondinformatie voor u op een rijtje gezet. 
 
Hoe bepaalt de inspectie de inspectienorm voor een school? 
De inspectie hanteert categorieën waarin scholen geplaatst worden op basis van hun 
“gewichtenleerlingen”.  
 
Toekennen van gewichten 
Om te bepalen in welke categorie een school thuishoort maakt de inspectie gebruik 
van het leerlinggewicht dat aan leerlingen van basisscholen wordt toegekend, als be-
nadering van het opleidingsniveau van de ouders. De gewichten zijn voor alle leer-
lingen en daardoor voor alle scholen bekend en dat maakt het vergelijken van scho-
len op dit kenmerk mogelijk. Bij de gewichtenregeling wordt het opleidingsniveau van 
ouders eerst in één van drie categorieën ingedeeld: 

 Categorie 1: maximaal (speciaal) basisonderwijs of (v)so-zmlk 
 Categorie 2: maximaal lbo/vbo, praktijkonderwijs of vmbo-basis- of kaderbe-

roepsgerichte leerweg 
 Categorie 3: overig voortgezet onderwijs en hoger. 
 
Op basis hiervan krijgen leerlingen vervolgens een gewicht toegekend: 

 Het gewicht 1,2 krijgen leerlingen van wie één van de ouders een opleiding 
heeft gehad uit categorie 1 en de andere ouder een opleiding uit categorie 1 of 
2. 

 Het gewicht 0,3 krijgen leerlingen van wie de ouders een opleiding uit categorie 
2 hebben gehad. 

 Het gewicht 0 krijgen alle leerlingen van wie één van de ouders een opleiding 
heeft gehad uit categorie 3 (CFI, 2008). 

 
De ondergrens kan verschillen per school 
Voor scholen die veel gewogen leerlingen hebben, ligt de ondergrens voor wat vol-
gens de inspectie nog voldoende presteren is, lager dan voor scholen die weinig of 
geen gewogen leerlingen hebben. Voor een school met 90 procent gewogen leer-
lingen ligt de ondergrens voor een voldoende beoordeling van de score op de Eind-
toets Basisonderwijs bijvoorbeeld rond 527, voor een school met 10 procent gewogen 
leerlingen rond 534. Zou deze correctie niet worden toegepast, dan zou de norm voor 
voldoende presteren voor alle scholen hetzelfde zijn. Dat zou alleen reëel zijn, als alle 
scholen ongeveer evenveel gewogen leerlingen zouden hebben. Dat is echter niet 
het geval: sommige scholen hebben zeer veel gewogen leerlingen, andere haast 
geen enkele. 
 
De situatie op Het Molenven 
Onze school heeft geen gewichtenleerlingen 0,3 en 1,2. Onze school valt dus in cate-
gorie 3 en de inspectie vergelijkt onze resultaten met alle scholen die in dezelfde ca-
tegorie vallen. 
 
Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de inspectie: 
www.onderwijsinspectie.nl 
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We kijken uit naar de sportdag die we dit jaar houden 

vrijdag 12 mei a.s. We nemen daarom geen deel aan de 

Koningsspelen maar  willen hier toch even bij stil staan. 

Daarom dansen we ons morgen de meivakantie in op 

het nummer van de Koningsspelen 2017: 'Okido'. Dit is 

vrijdag 21 april  om 13.45 uur. Kom gerust een kijkje ne-

men of dans en zing gezellig mee! 

Koningsspelen en sportdag 

Kunstwerken in Stedelijk museum 

Komend weekend zijn deze 

kunstwerken van onze leerlingen 

te bewonderen in het Stedelijk 

museum. Zij zijn uitgekozen door 

de feestcommissie tijdens de ten-

toonstelling vorige week.  
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Eindcito groep 8 

Het zit erop! 

En als afsluiting;   Citofriet!   

Schoolfotograaf  

Op dinsdag 9 mei en woensdag 10 mei worden er weer schoolfoto’s 

gemaakt. 

 

De broer/zus foto’s worden gemaakt op: 

Dinsdag 9 mei 14.15 - 16.00 

Woensdag 10 mei 14.15 - 16.00 

Vanaf vrijdag 21 april kun je je hiervoor inschrijven in de centrale hal op 

school. 
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Beste ouders, 

Vrijdag 12 mei is onze sportdag 2017. De kinderen krijgen donderdag 11mei hun Mo-

lenven shirt mee naar huis om vrijdag aan te hebben op de sportdag. Voor de kin-

deren is het fijn als ze sportieve kleding aan hebben. Op de atletiekbaan mogen de 

kinderen geen schoenen met noppen aan. De kinderen nemen allemaal een lunch-

pakketje mee en eventueel een klein tussendoortje. Drinken en fruit is aanwezig.  

Hieronder vindt U het programma voor de dag. 

Programma sportdag 2017 

08.30-08.40 De kinderen zitten in hun sportdaggroepje in de units klaar om opge-

haald te worden door hun begeleiders.  

 Alle hulpouders krijgen ondertussen uitleg van Natalie op de grote 

trap (binnen) 

08.40-08.50 Kinderen worden opgehaald in de unit en lopen met groepje en bege-

leiders naar PH. 

08.50-09.00 Welkomst woordje Hetty en warming up door Lilly, Dominique en Vic-

toria (unit 4) 

09.00-13.15 Clinics/waslijnspelen/competitiespelen 

13.15-13.30 Opruimen 

13.30-13.50 Voetbalwedstrijd leerkrachten en sterrenteam en uitdelen ijsjes 

13.50-14.00 Afsluiting door Hetty en uitdelen bekers aan unit 2 t/m 4. Unit 1 me-

daille in de klas tijdens lunch. 

14.00  Kinderen verzamelen bij eigen leerkracht. Ouders halen kinderen op 

bij PH.  

 

Bij slecht weer: 

Bij slecht weer nemen de leerkrachten hun groep mee naar binnen. En zal er een 

eigen programma zijn in de klas. 

Dit besluiten we op de ochtend van vrijdag 12 mei. 

 

De sportcommissie 

 

Gevonden voorwerpen 

In de week na de vakantie worden de gevonden voorwerpen weer uit-

gestald. 

Kom dan dus even kijken of er iets tussen ligt wat van jou is. 

Sportdag 2017 



Hierboven staat een update van de Vrijwillige Ouderbijdragemeter die aangeeft dat 

op dit moment  68% van de ouders hun Vrijwillige Ouderbijdrage hebben voldaan. 

Dit is helaas nog ruim onvoldoende om alle activiteiten waar de kinderen zoveel 

plezier aan beleven ook in de komende periode en in het nieuwe schooljaar moge-

lijk te maken!  

Even voor uw herinnering: de Vrijwillige Ouderbijdrage wordt onder andere gebruikt 

voor de volgende activiteiten: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, herfstwandeling, 

sportdag, schoolreis en zomerfeest. Daarnaast wordt er onder meer bijgedragen 

aan drama/culturele vorming en ICT. Dat zijn voor de kinderen toch waardevolle 

extra’s naast de normale schoolzaken. 

Het bestuur van de Oudervereniging is bezorgd over het grote percentage ouders 

die de Vrijwillige Ouderbijdrage (nog) niet hebben betaald. Mocht u het vergeten 

zijn: u kunt de bijdrage van € 55,00 (inclusief € 5,00 voor de klassepot) per kind 

overmaken naar rekeningnummer NL89RABO0155460838 t.n.v. Oudervereniging 

Molenven, o.v.v. VOB en de na(a)m(en) van uw kind(eren). 

Indien u het bedrag niet (geheel) kunt betalen of indien u bezwaren heeft tegen de 

Ouderbijdrage verzoeken wij u ons dit te laten weten via het emailadres: 

ov_molenven@hotmail.nl.    

Namens alle kinderen en de school hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Het bestuur van de Oudervereniging 
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Links: 

IJzeren Man Vught, springkussen festijn 

http://ijzerenman.nl/strandbad/agenda 

Verjaardagen: 

18 april: Casper 2C 

21 april: Rein 3B 

22 spril Joseline 1B 

23 april: Bart 2B/ Ennius 2C 

24 april: Frederique 3A 

25 april: Sara 1B/ Kamiel 4B 

27 april: Féline 3C 

28 april: Amber 4B 

29 april: Daan 1A/ Timo 2C 

1 mei: August 2A 

2 mei: Oxana 4A/ Igor 4C 

5 mei: Lucas 1C                                     Van harte gefeliciteerd !  
6 mei: Bas 1B 

7 mei: Rens 1A/ Saar 4B 

7 mei: Noor 4B 

8 mei: Sacha 2A 

9 mei: Floris 1B 

http://ijzerenman.nl/strandbad/agenda
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Inschrijven kan via deze link: 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSc1gbcLUn__RWVNKc1LpXvzkhdNjUtk

dW2dJv15CCxcmQA9Xw/viewform 
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