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Beste ouders, 
Afgelopen maandagochtend toen de kinderen op school 

kwamen, waren de leerkrachten nog “vakantie aan het vieren” 

Ze hadden een boekje, zwembadje, spelletje en zelfs een 

verhuisdoos. Gelukkig zongen de kinderen het schoollied en  

toen wist iedereen het: schooljaar 2022-2023 is begonnen!  

Loop gerust eens binnen om de nieuwe groep van uw kind te 

bekijken. En anders zien we elkaar vast en zeker bij de kind-

oudergesprekken of de algemene ouderavond! 

 

Agenda september, oktober 
Datum Activiteit  

5 september Eerste schooldag 

20,21,22 september Kind-oudergesprekken 

22 september  HOI-2 komt uit 

29 september Studiedag, kinderen zijn vrij 

4 oktober 19.00 Algemene ouderavond 

6 oktober HOI-03 komt uit 

12 oktober 08.30-10.00 Info ochtend samen opgroeien, voor ouders van groep 1 t/m 4 

20 oktober HOI-04 komt uit 

24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 

  

Kind oudergesprekken 
Op 20,21 en 22 september vinden de kind-oudergesprekken plaats. Vanaf maandag om 15.00  kunt u zich hiervoor 

inschrijven via Parro. We vragen iedereen om het klavertje vier dat vandaag met de kinderen mee naar huis komt, 

ingevuld mee te nemen naar het gesprek. De kinderen vullen (vanaf groep 3) op school ook een eigen klavertje in. 

Op die manier hebben we veel input om goed kennis te maken met elkaar! 

Schoolgids en informatiepakket 
De schoolgids en het informatiepakket zijn via de mail verstuurd en staan op onze website. Mocht u een geprinte 

versie willen dan kan dat door een mailtje te sturen naar: l.vandenhoudt@cadansprimair.nl 
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Zelftesten 
Omdat het advies nog geldt om bij klachten een zelftest te doen, kunnen indien nodig via de leerkracht zelftesten 

gevraagd en verstrekt worden.  

Klassenouders 
De klassenouders voor dit schooljaar zijn: 

Groep 1/2 Mayke van Diessen en Janneke Leeijen 

Groep 3/4 Maartje Klijn en Inge Maas 

Groep 5/6 Deze groep heeft als Pilot geen klassenouders maar probeert de organisatie via Parro vorm te geven. 

Groep 7/8 Wilma van den Oetelaar, Manon van Balkom en Mijntje van Aken 

“Samen Opgroeien”    Bijeenkomst voor alle ouders van groep 1 t/m 4  
Op woensdagochtend 12 oktober organiseren we tussen 8.30-10.00 uur voor alle ouders van groep 1 t/m 4 een 

bijeenkomst waarin de ontwikkeling, groei en opvoeding van het jonge kind centraal staat.  

Samen  met de GGD, organisatie “KINDT” en ouders uit onze OR zijn we deze bijeenkomst aan het voorbereiden. 

Maar juist  ook uw inbreng en vragen zijn op deze ochtend van harte welkom. Via de HOI houden we u de komende 

tijd op de hoogte.  

Voor nu vragen we alvast om deze datum en tijdstip in de agenda te zetten, zodat we elkaar 12 oktober kunnen 

ontmoeten.  

 

Juf Sanne, juf Lieke, juf Manon en juf Thea   

Van CITO toetsen naar DIA toetsen  
Op onze school hebben we de afgelopen jaren gewerkt met de CITO toetsen. Deze methode onafhankelijke toetsen 

worden twee keer per jaar afgenomen in de groepen 3 t/m 8. (januari en juni) en hiermee volgen we, naast de 

methodetoetsen, de cognitieve ontwikkeling en groei van alle kinderen.   

In groep 8 maken de kinderen de eindtoets CITO, als onderdeel voor het advies en de aanmelding op de middelbare 

school.   

Vorig  schooljaar hebben we onszelf een aantal vragen gesteld:  

• Waarom toetsen we ?  
• Wat doen we met het resultaat ?  

• Wat betekent dit voor het individuele kind?  

• Wat betekent dit voor de inhoud van ons onderwijs?  

• Sluiten de CITO toetsen nog voldoende aan bij ons onderwijs ?  

• Krijgt ieder de kind de kans om met CITO toetsen zijn/haar groei te laten zien?  

We hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar alle mogelijkheden ten aanzien van methode-onafhankelijke toetsen 

en het leerlingvolgsysteem. Iedere school is verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem en er zijn 

verschillende aanbieders. Maar welk systeem sluit aan bij onze visie? 

Wij hebben gekozen voor DIA als ons nieuwe LVS in de groepen 3 t/m 8 en ook voor de DIA eindtoets in groep 8.   



De HOI 2022-2023  
 

 
 

DIA-toetsen zijn adaptief. Dit betekent dat de toetsen van rekenen en begrijpend lezen afgestemd zijn op het niveau 

van het kind. Hiermee kunnen alle kinderen op hun eigen niveau hun groei en ontwikkeling laten zijn.   

DIA toetsen zijn digitaal. Ieder kind kan de toets in eigen tempo op zijn/haar eigen Chromebook maken. De toetsen 

vragen minder tijd en de resultaten zijn direct zichtbaar voor de leerkracht.    

DIA toetsen zijn diagnostisch. De Dia-volgtoetsen laten zien wat de sterke en zwakke punten van leerlingen zijn. Zo 

kunnen we iedere leerling laten groeien!  

De komende periode zetten we een eerste stap in het werken met deze nieuwe toetsen. In de groepen 4 t/m 8 

worden vanaf volgende week de nieuwe toetsen afgenomen. Op deze manier kunnen we de resultaten naast de 

eindmeting van de CITO toetsen van het vorige schooljaar leggen en starten we met het in kaart brengen van de DIA 

niveaus voor de vakgebieden woordenschat, rekenen, begrijpend lezen en spelling.  

Op de informatieavond van 4 oktober zullen we u verder informeren over de inhoud van de DIA toetsen en vanaf 12 

oktober zullen de resultaten ook zichtbaar zijn in het ouderportaal van Parnassys.   

Mochten er op dit moment nog vragen zijn, dan graag contact opnemen met juf Thea.    

Géén hoofdluizen gevonden 
Dankzij onze hulpouders zijn maandag meteen alle kinderen op luizen gecontroleerd en er zijn géén luizen 

gevonden. Mocht u in de toekomst luizen ontdekken bij uw kind, graag contact opnemen met de leerkracht. 

Meepraten op onze school? Dat kan in de Medezeggenschapsraad (MR)! 
Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding. 

We zoeken een ouder die zich vanaf het schooljaar 2023/2024 voor een termijn van 3 jaar beschikbaar wil stellen. 

Coen van den Oetelaar is aftredend en stelt zich na dit schooljaar niet meer verkiesbaar.  

 

We geven graag iedere ouder de kans zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het u wat om mee te denken en het beleid 

van de school kritisch te volgen, geef u dan op! Dit kan tot eind september.  

 

Mocht u vragen hebben over de MR, dan kunt u een van onze leden van de oudergeleding aanspreken. Het is ook 

mogelijk om dit schooljaar al mee te draaien. De huidige MR oudergeleding bestaat uit: Coen van den Oetelaar en 

Peter Bakker. De personeelsgeleding bestaat uit juf Loes en juf Manon. U kunt zich kandidaat stellen door een mail 

te sturen naar: m.vanesch@cadansprimair.nl  

Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.  

 

Wat doet de MR? Iedere school heeft verplicht een MR. De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op 

inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de 

directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, 

de keuze van een lesmethode, verandering in klassenindeling, de veiligheid op school etc. De wet schrijft voor op 

welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en/of instemming moet vragen. In het geval 

van advies mar de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens 

moeten zijn. De MR vergadert 5 keer per jaar.  

 

mailto:m.vanesch@cadansprimair.nl
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Oproep hulpouders leeskwartier  
Vanaf dinsdag 20 september starten we weer voor vier dagen in de week met het tutorlezen en inloopkwartier in de 

school. We zijn hiervoor nog op zoek naar hulpouders die ons op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag komen 

helpen. Alle hulp is welkom, dus mocht u maar één of twee dagen kunnen dan is dit ook al heel fijn. Deze ochtenden 

starten we van 8.30 tot 8.45u vanaf groep 4 met tutorlezen. Dat betekent dat kinderen in tweetallen door de hele 

school aan het lezen zijn. Ook zullen er groepjes kinderen met de leerkracht aan het lezen zijn en groepjes kinderen 

die aan het stillezen zijn. Als tutorouder begeleidt u kinderen met het lezen. Er zijn 2 periodes van tutorlezen 

komend schooljaar. Daarnaast zijn er ook 3 periodes van het inloopkwartier. Iedere periode duurt ongeveer 5 

weken. Tijdens het inloopkwartier zijn er kinderen aan het tutorlezen of bezig met activiteiten die horen bij spelling 

en rekenen. Een deel van de kinderen doet dit met de leerkracht. Het andere deel zelfstandig of in tweetallen. Ook 

hierbij begeleidt u als tutorouder de kinderen met het lezen of de andere activiteiten.   

Mocht u interesse of vragen hebben dan kunt u terecht bij Loes Spierings (leerkracht groep 5/6) 

l.spierings@cadansprimair.nl    

Alvast bedankt! 

Rabo clubsupport, stem op: Oudervereniging Basisschool Franciscus 
De oudervereniging organiseert heel het jaar leuke activiteiten voor de leerlingen van de basisschool Franciscus in 

Biezenmortel. 

Ons doel 

Aanplanting voor een groen(er) schoolplein, creëren van meer schaduwplekken, zodat er meer verkoeling is en veel 

mooier aangekleed is. 

Stemmen kan via: https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport  

Ingekomen post: 

Typetuin 
Onze leerlingen maken nu, maar zeker ook straks op de middelbare school steeds vaker gebruik van de computer. 

Leren typen met tien vingers zonder naar het toetsenbord te kijken vinden wij een belangrijke vaardigheid om aan te 

leren. Om die reden bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid aan na schooltijd een typecursus van de Typetuin te 

volgen. 

 

Cursus: blind leren typen met tien vingers inclusief examen. 

Voor wie: leerlingen groep 6 t/m 8. 

Start cursus: dinsdag 1 november 2022 15:00uur. 

Locatie: Basisschool Sint Franciscus, Capucijnenstraat 19 5074 PE BIEZENMORTEL 

Prijs: €185,- 

Inschrijven: www.typetuin.nl/aanmelden  (kies voor de rechter variant, klassikaal) 

Meer informatie: https://www.typetuin.nl/typecursus-najaar-2022 

www.typetuin.nl of bel op werkdagen tussen 9:00 en 17:00uur naar 013-5220579. 

Let op: De cursus heeft al voldoende aanmeldingen en gaat dus in principe door. Er zijn echter nog een paar plaatsen 

beschikbaar. Wees er dus snel bij want vol=vol! 
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