
 

 

INFO 10 

                                                                                                  26 mei 2021 

BELANGRIJKE DATA 

Donderdag 27 mei  Praktisch 

Verkeersexamen 

Groep 7 

Vanaf maandag 7 juni   Afname Cito's Groepen 3 t/m 7 

Dinsdag 1 t/m vrijdag 4 

juni 

Avond4daagse Op eigen gelegenheid 

Donderdag 9 juni Webinar relaties & 

seksualiteit start om 

19.30 u 

Alle ouders online thuis 

23 t/m 25 juni Schoolkamp  Groep 8 

Woe 23 juni De Grote Rekendag Groep 3 t/m 7 

Dinsdag 29 juni Schoolreisje Groep 1 t/m 7  

Woensdag 30 juni Studiedag: alle 

kinderen zijn vrij! 

Groepen 1 t/m 8 

 

In deze Info vinden jullie de volgende onderwerpen: 

 Corona update 

 Collectief studiemoment maandag 17 mei  

 NPO gelden 8,5 miljard beschikbaar   

 Avond4daagse 

 Inschrijven voor de BSO op 't Schoolhuys 

 Afname cito's (E toetsen) groepen 3 t/m 7 

 Webinar relaties & seksualiteit voor ouders 

 De Grote Rekendag 

 Resultaat Bag2school 

 Fladderen 2021 

 Sportmix 

 Schoolreisje groepen 1 t/m 7 

 Schoolkamp groep 8 

 Studiedag woensdag 30 juni 

 Schoolhuysfeest 

 Radioprogramma: De Loftrompet 

 Tot slot 

 



Corona update                                           

Na de meivakantie zijn we gestart met een complete school en sindsdien zijn alle 

groepen weer aanwezig. Heel fijn is dat! Laten we hopen dat we zo ook met 

elkaar de laatste weken van het schooljaar kunnen afronden. Ook de 

leerkrachten die Corona hebben gehad staan weer voor de groep. Sommigen 

van hen kampen wel met wat vermoeidheidsklachten, maar we zijn erg blij dat 

ze weer lesgeven. De leerlingen zitten inmiddels ook weer in vaste groepjes bij 

elkaar in de klas, zodat er beter samengewerkt kan worden. Alleen de groepen 7 

en 8 leerlingen en alle volwassenen dragen mondkapjes als ze lopen in de 

school. Er wordt ook weer binnen in de gymzaal gegymd. Buiten spelen de 

bovenbouwgroepen en de middenbouwgroepen weer samen met elkaar. En tot 

slot komen de TSO medewerkers weer, met mondkapje, binnen eten met de 

kinderen. Al met al best een paar stappen weer ‘terug naar normaal”. Laten we 

hopen dat we dit vast kunnen houden!    

Collectief studiemoment van maandag 17 mei    

Maandag heeft het team van 't Schoolhuys een collectief studiemoment gehad 

met elkaar van 16.00 u tot 20.00 u. Voor het eerst hebben we dit weer op 

school met elkaar kunnen organiseren, uiteraard met de nodige maatregelen. De 

eerste twee uur zijn we met elkaar aan de slag gegaan over cultuureducatie. We 

doen op school al best veel aan dans, theater en muziek en hebben een goede 

samenwerking met Kunst Centraal. Toch willen we een duidelijke visie hebben 

voor cultuureducatie die ook past bij onze schoolvisie en willen we zorgen voor 

een doorgaande lijn binnen de school. Samen met Jos Bol van Kunst Centraal 

zijn we hiermee aan de slag gegaan. Het is de bedoeling dat de visie op 

cultuureducatie voor de zomer geschreven is en we dan na de zomer verder 

gaan met de praktische uitwerking.  

Na een heerlijke pizza is de onderbouw aan de slag gegaan met het maken van 

een nieuw rapport die aansluit bij het nieuwe leerlingvolgsysteem Dorr voor de 

groepen 1/2. De groepen 3 t/m 8 hebben onder leiding van onze intern 

begeleider, Carmen uitleg gekregen over Leeruniek en over het vernieuwde 

leerlingvolgsysteem van Cito. Leeruniek is hét centrale dashboard waarin je 

altijd en overal actueel inzicht hebt in de ontwikkelingen op school-, leerjaar-, 

groeps-, en leerlingniveau. Cito heeft voor aankomend jaar heel veel toetsen 

verbeterd. Zo is de rekentoets een stuk minder talig, maar bestaat meer uit kale 

sommen en zijn de toetsen korter en bondig gemaakt.  

 



Daarnaast heeft Cito een programma ontwikkeld om naar aanleiding van de 

resultaten gericht handelingsadviezen te geven waar de leerkracht direct mee 

aan de slag kan. Tevens gaan we IEP een ander leerlingvolgsysteem 

onderzoeken en zullen dan een keuze maken.   

Het was een leerzaam en prettig collectief studiemoment waar we met het team 

weer de nodige kennis hebben opgedaan!  

NPO gelden; 8,5 miljard beschikbaar       

De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op 

volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom heeft het kabinet 

besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal 

8,5 miljard euro geïnvesteerd. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op 

herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van 

vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het 

moeilijk heeft.  

Elke school en dus ook 't Schoolhuys, krijgt vanaf komend schooljaar geld om 

leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Leraren 

bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. Zij kunnen kiezen uit bewezen 

effectieve maatregelen zoals gerichte bijles in kleine groepjes of samenwerking 

met bibliotheken op het gebied van lezen. 

Op dit moment zijn we met alle directeuren van Fectio in gesprek welke thema's 

we kiezen op stichtingsniveau om dit bedrag zo duurzaam mogelijk in te zetten 

op alle Fectio scholen. Zodra de thema's bekend zijn kan vervolgens elke 

directeur zelf met zijn/ haar team het geld inzetten wat past bij het schoolplan 

van aankomend schooljaar. We houden jullie op de hoogte.  
 

 

Avond4daagse                                              

Op de site van www.avond4daagsehouten.nl kun je je inschrijven om individueel 

mee te doen met de Avond4daagse die op dinsdag 1 juni van start gaat. Op de 

site staan ook de startlocaties en de tijden vermeld en leuke wandeltips. 

 

http://www.avond4daagsehouten.nl/


Inschrijven voor de nieuwe BSO van Kind & Co op 't Schoolhuys  

Na de zomervakantie gaat de BSO Kind & Co op 't Schoolhuys van start! Jullie 

kunnen je kind nu al inschrijven.  

Op de website van Kind & Co vinden jullie meer informatie. Ook kunnen jullie je 

kind en/of kinderen hier direct inschrijven. De URL is: 

https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolseopvang-schoolhuys/ Voor 

aanmelding of overige informatie kunnen jullie contact opnemen met Senior 

Pedagogisch Medewerker via 06-82176228 of Cluster Manager via 06 -131 72 

316.   

Zie ook de bijlage voor nog meer informatie.  

 

 

Afname van de Cito's voor de groepen 3 t/m 7 (Carmen) 

Het is een bijzonder jaar geweest, waarbij we de Cito toetsen 

van januari in maart hebben afgenomen. De laatste 

afnameperiode van de Cito's staat alweer snel gepland, in 

juni. Hoewel dit kort op de vorige toetsen is, nemen we de 

toetsen wel af. Op onze studiedag van 30 juni gaan we met 

behulp van een trainer van Leeruniek de toetsen analyseren 

en ons onderwijs plannen.  

**Wat meet een Cito toets? ** 

Een Cito-toets meet de algemene vaardigheid van het lezen, begrijpend lezen/ 

luisteren, spellen, rekenen en soms ook andere vakgebieden. Anders dan bij 

observaties en methode gebonden toetsen, waarbij de leerkracht waarneemt of 

de leerstof die een bepaalde periode aan bod is geweest door een leerling wel of 

niet wordt beheerst, wordt bij een Cito-toets gekeken naar de algemene 

vaardigheid in vergelijking met andere leerlingen. Er wordt gekeken naar wat 

een kind al goed kan en wat het nog moeilijk vindt. 

**Waarom een Cito toets? ** 

De ontwikkelingen van kinderen kan van groep 3 tot en met groep 8 worden 

gevolgd met Cito-toetsen. De gegevens van de toets worden door de leerkracht 

gebruikt om het onderwijs zo in te richten, dat wordt geanticipeerd op 

onderlinge verschillen. Niet ieder kind is hetzelfde. De één is goed in rekenen, de 

ander is goed in spelling.  

https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolseopvang-schoolhuys/


De één heeft daardoor meer of minder instructie nodig dan de ander. Een 

leerkracht probeert zijn of haar onderwijs zo in te richten, dat ieder kind krijgt 

waar het behoefte aan heeft. 

**Midden (M) en Eind (E)-toets? ** 

De toetsen horen bij het Cito Leerlingvolgsysteem (LVS). Dat wil zeggen dat de 

ontwikkeling van leerlingen op school met deze toetsen gevolgd wordt. Er wordt 

elk half jaar gekeken naar hoe de leerlingen ervoor staan. De eerste toets vindt 

ongeveer halverwege het schooljaar plaats. Dat is eind januari, begin februari. 

Deze toets worden de midden toetsen of M-toetsen genoemd. Aan het eind van 

het schooljaar worden de E-toetsen afgenomen. Dat vindt vaak begin juni plaats. 

Eind heeft in dit geval niks te maken met de eindtoets die in groep 8 wordt 

afgenomen. Een midden of eind-toets kun je dus herkennen aan de M van 

midden of E van eind. Ter illustratie: Zit jouw kind in groep 3 en heeft het in 

januari Cito Rekenen gemaakt? Dan duiden we dit als volgt aan: Cito Spelling 

M3. 

**De score op een Cito-toets ** 

Een Cito-score is de score die is behaald op een Cito toets. De scores op Cito-

toetsen worden aangeduid met de Romeinse cijfers I tot en met V. Daarbij is een 

I-score de hoogst haalbare score en V het laagst. 

**Normering ** 

Wat zegt zo’n Cito-score nou eigenlijk? Cito zet de scores van het kind af tegen 

de scores van alle kinderen in Nederland. Wanneer een kind een II-score heeft 

behaald op Cito Spelling, dan betekent het dat jouw kind met deze score behoort 

tot de 20% die boven het landelijk gemiddelde scoren. Een kind met een IV-

score op Cito Begrijpend Lezen behoort tot de 20% die onder het landelijke 

gemiddelde scoren. 

I – 20% – ver boven het gemiddelde 

II – 20% – boven het gemiddelde 

III – 20% – de gemiddelde groep leerlingen 

IV – 20% – onder het gemiddelde 

V – 20% – ver onder het gemiddelde 

Vanuit Cito wordt geadviseerd voorzichtig om te gaan met het interpreteren van 

de huidige toetsresultaten. Er zijn veel factoren van invloed op deze scores en is 

het afgelopen jaar een bijzonder jaar geweest. 

 



Webinar relaties & seksualiteit voor ouders van 't Schoolhuys 

 

Op donderdag 10 juni staat er een webinar gepland voor alle ouders die gaat 

over relatie & seksualiteit. In maart hebben we op school tijdens de Week van 

de Lentekriebels lessen gegeven in alle groepen over relaties & seksualiteit. 

Daarbij hebben we gebruikt gemaakt van twee lesmethodes: Veilig Wijs en 

Kriebels in je Buik. Unaniem heeft het team gekozen om de methode Kriebels in 

je Buik aan te schaffen en zullen we vanaf volgend schooljaar structureel 

aandacht geven aan dit onderwerp. Omdat we het belangrijk vinden om jullie als 

ouders hier ook bij te betrekken organiseren we een webinar op donderdag 

10 juni om 19.30 u. Meike Hensing van de GGD zal deze webinar verzorgen en 

jullie uitleg geven waarom dit onderwerp van belang is, ook voor jonge kinderen 

en wat er in welke groep wordt aangeboden.  

We zouden het heel erg op prijs stellen als veel ouders tijd vrijmaken om 

mee te doen aan het webinar.  

Zet de datum en tijd alvast in je agenda. Ongeveer een week van tevoren 

ontvangen jullie een link om bij het webinar aan te kunnen sluiten.  

De Grote Rekendag: Op Rekenreis!             

Woensdag 23 juni is het zover: alle groepen, op groep 8 na die op kamp is, gaan 

meedoen aan De Grote Rekendag! 

Tijdens de Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen, want zelf 

ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En 

het is ook nog eens heel leuk! 

 

 



De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het 

teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse 

opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen 

maken. Een dag die laat zien hoe geweldig rekenen kan zijn. 

De dag wordt elk jaar in het voorjaar georganiseerd. Meer dan duizend 

basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee. En uiteraard ‘ t Schoolhuys 

ook! 

Resultaat Bag2school 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het inleveren van de kleding.  

Er is 316 kg opgehaald door Bag2school. Mede door het slechte weer en de 

coronamaatregelen is het iets minder dan afgelopen jaar maar desalniettemin 

een mooie bijdrage! Nogmaals dank. 

Fladderen 2021 

Fladderen is weer in Houten actief! De Fladderkrant is inmiddels rondgebracht. 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u nog een kleine poster met informatie. 

Sportmix 

Mijn naam is Pien ten Wolde en ik geef samen met mijn collega Eline 

Veder Sportmix voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 

Sportmix Houten is tot stand gekomen in samenwerking met Sportpunt 

Houten en de gemeente Houten. Wij vinden het belangrijk dat alle 

kinderen met plezier kunnen sporten. Ook kinderen die zich (nog) niet 

thuis voelen bij een reguliere sportvereniging. Mogelijk omdat de 

sportvereniging te groot en onoverzichtelijk voor hen is of dat het daar te 

snel voor hen gaat of zij de stap naar een sportvereniging niet durven te 

maken. 

 

Bij Sportmix krijgen kinderen, in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar, een 

breed sportaanbod en staat plezier in bewegen centraal. Voor volgend 

jaar hebben we nog 2 plekken beschikbaar. 

Bijgesloten een poster met informatie over de Sportmix. 

Schoolreisjes groepen 1 t/m 7  

Deze week kregen we het goede bericht 

dat de pretparken weer opengaan. Dat is 

geweldig nieuws want dat betekent dat 

we met de groepen 1 t/m 7 op schoolreis 

kunnen! Op dit moment zijn we druk 

bezig om de organisatie rond te krijgen.  

 



Op dinsdag 29 juni gaan alle groepen, op schoolreis. Informatie hierover volgt zo 

spoedig mogelijk. Laten we hopen dat het mooi weer is en de kinderen een 

fantastische dag krijgen! 

 

Schoolkamp groep 8   

We hebben ook groen licht om met de kinderen van groep 8 op kamp te gaan! 

Juf Annette is inmiddels volop met de organisatie bezig. De kinderen vertrekken 

met de begeleiding op woensdag 23 juni en komen op vrijdag 25 juni weer 

terug. Ze gaan op de fiets naar Buren waar de kamp locatie 't Wilgje Buitensport 

te vinden is. Drie dagen lang doen de kinderen leuke activiteiten/ spelletjes en 

eten en drinken met elkaar.  

Het belooft vast en zeker weer een heel leuk en gezellig kamp te worden!  

 

Studiedag op woensdag 30 juni               

Op woensdag 30 juni hebben we onze laatste studiedag van dit jaar en zijn alle 

kinderen van 't Schoolhuys vrij. We gaan die dag de analyse maken met alle 

cito's die aan het einde van het jaar gemaakt zijn. Daarvoor gebruiken we het 

nieuw aangeschafte systeem van Leeruniek. Met dit systeem weten we waar de 

leerlingen staan en wat ze nodig hebben. Zo stemmen we tijdig en gericht ons 

onderwijsaanbod af op ieders behoefte. We kunnen zo een gedegen overdracht 

geven aan de leerkracht voor komend schooljaar en een meteen goed van start 

gaan na de zomervakantie. 

 

 

 

 



't Schoolhuysfeest                  

Op vrijdag 9 juli vieren we op 

school 't Schoolhuysfeest. Voor de 

ouders die dat uit het verleden 

kennen, gaat dat er wel iets 

anders uit zien dan voorheen. 

Helaas kunnen de ouders nog niet 

aanwezig zijn bij dit feest vanwege 

de Corona maatregelen waar we 

ons aan moeten houden, maar we 

gaan er voor de kinderen een leuk 

feest van maken! Daarbij moeten 

jullie denken aan leuke spelletjes, een tof springkussen, een ijscokar met 

heerlijke ijsjes en wellicht een grappige goochelaar. En leuke muziek mag 

uiteraard ook niet ontbreken! We gaan er een geweldige, gezellige dag met 

elkaar van maken! Hopelijk kunnen de ouders volgend schooljaar ook weer 

aansluiten.    

 

 

Radioprogramma voor basisschoolleerlingen: De Loftrompet 

Sinds kort heeft HoutenFM bij Omroep Houten een radioprogramma voor 

basisschoolleerlingen. Dit is een gezellige, muzikale uitzending iedere eerste 

vrijdag van de maand van 16.00-17.00 uur en wordt gepresenteerd door een 

leerkracht uit het basisonderwijs, meester Michel, samen met een sidekick. In dit 

uur staat iedere maand een ander thema centraal voor zowel leerlingen in de 

onderbouw als in de bovenbouw. Een thema kan bijvoorbeeld zijn: natuur, 

muziek, dieren maar ook hobby's. 

Tijdens de uitzending zijn er telefonisch gasten (veelal kinderen) om mee te 

praten over het thema en/of uit eigen ervaring iets te vertellen. 

Vindt uw kind het leuk om eens te gast te zijn in de uitzending, bel dan tijdens 

de uitzending naar de studio: 030-3020765.  

De gast mag in de uitzending ook 'een loftrompet steken' (iemand een 

compliment geven) aan iemand die het verdient. 

HoutenFM is te beluisteren via internet: https://www.omroephouten.nl/radio/ 

Klik rechtsboven in de menubalk op ‘Luister radio’ of op je mobiel klik je op: 

'luister live'. In de ether is HoutenFM in de gehele gemeente Houten te 

beluisteren via 107.3FM. 

 

https://www.omroephouten.nl/radio/


 

Tot slot 

Voor de meivakantie had Corona 't Schoolhuys flink in de greep en hebben 

meerdere groepen in quarantaine gezeten. Ook hebben heel wat gezinnen te 

kampen gehad met Corona. Laten we hopen dat de rust die er nu is, blijft en we 

het schooljaar op een fijne en prettige manier met elkaar kunnen afronden! 

 

Groet,  

Tamara Schlick  

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 30 juni     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


