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CITO- toetsen
Zoals bekend monitoren we de hele basisschoolcarrière onze leerlingen middels
leerlingvolgsystemen. In de groepen 1 en 2 gebeurt dat vnl. middels het programma KIJK 1-2 i.c.m.
een enkele CITO-toets. Vanaf groep 3 gebruiken we, naast methodegebonden toetsen, de toetsen uit
het CITO Leerling Volgsysteem. Uit deze resultaten worden trends afgeleid en o.a. op basis van de
analyse van die trends worden de groepsplannen ingericht.
Aan het einde van groep 7 wordt de CITO- entreetoets gemaakt. Hieruit valt af te leiden waar het
komend jaar nog accenten moeten liggen. A.s. Donderdag is de laatste dag van deze afname. Zodra
de uitslag binnen is, krijgen de ouders/ verzorgers daarvan bericht.
Alle achtste groepers hebben vorige week de CITO- eindtoets gemaakt. De uitslag hiervan heeft niet
te maken met de advisering naar het Voortgezet Onderwijs maar dient als een formele toetsafsluiting
van de basisschoolperiode van elke leerling. Als school kunnen we hieruit afleiden of de
eindopbrengsten voldoen aan de norm en welke onderdelen in ons lesprogramma extra of juist
minder aandacht behoeven. Ook hiervoor geldt dat zodra de uitslag binnen is, de ouders/ verzorgers
hiervan bericht ontvangen.

MR verkiezingen:
Aftredend en niet herkiesbaar is Angeline van den Eijnde.
M.i.v. het nieuwe schooljaar zijn wij daarom op zoek naar een
nieuwe kandidaat in de oudergeleding.
Wat heeft de MR je te bieden?
Je maakt deel uit van een groep enthousiaste, betrokken ouders en leerkrachten. Samen bespreek je
beleidszaken die onze school aangaan. Je denkt mee, probeert kritisch te zijn, adviseert,
vertegenwoordigt alle ouders/ verzorgers, krijgt inzicht in achtergronden waarom beslissingen
genomen worden, etc.
Ben jij de persoon die wij zoeken?
Twijfel niet en meld je voor 19 mei a.s. aan via mrantoniusheusden@gmail.com
Een stemronde zal bepalen wie gekozen wordt.

Inspectietoezicht
Zoals u op de website al hebt kunnen lezen is BBS. Antonius op 16 pril grondig door de inspectie
van het basisonderwijs doorgezaagd. Behalve het bestuderen en praten over resultaten,
beleidsvoornemens en protocollen zijn er ook een aantal gesprekken gevoerd. Een gesprek met
leerlingen uit de bovenbouw, een gesprek met ouders, een gesprek met het team en een gesprek
met team en Raad van Bestuur.
Omdat we een school zijn waarover de inspectie zich geen zorgen maakt, is door de inspecteurs aan
het managementteam van de school gevraagd de school te presenteren. We hebben met die
presentatie, figuurlijk gesproken, de inspecteurs, met gepaste trots, alle hoeken van de school laten
zien.
De bevindingen waren vooral positief!! Waar we het meest trots op zijn is de hoge score voor het
onderdeel veiligheid. Dat betekent dat (de meeste) kinderen zich veilig voelen in de schoolsetting.
Binnenkort ontvangen we het rapport. Dat kunt u t.z.t. uitgebreid nalezen op onze website.
Over de website gesproken………………………… wist u dat we op de homepage van de website
( www.antonius-heusden.nl ) onze kernwaarden in beeld hebben gebracht middels een aantal
filmpjes. Klik op de kernwaarde en u krijgt de film te zien!!

Directie-invulling
Zoals bekend heeft Maarten Theijs eerder deze maand aangegeven zijn functie als directeur van BBS.
Antonius neer te willen leggen. Vanaf dat moment is de Raad van Bestuur van de Stichting Prodas
aan het nadenken over een passende opvolging. Men wil daarbij alle opties overwegen en uiteraard
is het belangrijk het team en de ouders daarover te horen. Dat is donderdag 16 april gebeurd. Mevr.
Jacqueline Ketelaar (vz. RvB) is in gesprek geweest met het team en de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad. Wensen en ideeën zijn geïnventariseerd en met die gegevens formuleert de
Raad van Bestuur een passende invulling. Dat vraag uiteraard nog enige tijd.

Wel ‘onderwijs’-jubileum, geen ‘PRODAS’-Jubileum
In het vorige Zoeklicht werd melding gedaan van het zilveren jubileum van Eric van Doorn. In die
berekening was echter uit gegaan van het officiële onderwijsjubileum van Eric. Terug gerekend is hij
in april 1990 officieel begonnen. Hij heeft zijn start echter gemaakt in militaire dienst en die tijd telt
bij onze organisatie (PRODAS) niet mee voor het berekenen van de tijd op basis waarvan gefeest
wordt. We hebben daarom het feest een jaar uitgesteld!!

Verkeersexamen
Onlangs hebben onze 7e groepers het theoretisch verkeersexamen afgelegd.
Het praktische verkeersexamen is geagendeerd voor 4 juni.

Vastenactie
De kinderen van de Antoniusschool hebben met de vastenactie (de spaardoosjes) € 146,46 bijeen
gebracht. Het MOV Asten/Heusden/Ommel wil iedereen hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage.
Het geld komt ten goede aan de projecten in Kenia en Roemenië.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Op woensdag 20 mei a.s. staat de schoolfotograaf op de planning.
Naast de individuele en de groepsfoto’s bieden wij u ook de mogelijkheid
om van broertjes en zusjes een gezinsfoto te laten maken. Broertjes en
zusjes die niet op onze school onderwijs genieten mogen natuurlijk ook
op de gezinsfoto komen te staan. De gezinsfoto’s worden tussen 08:15
en 08:45 voor de ingang van de school genomen.
Een gezinsfotopakket bestaat uit 1 gezinsfoto 13/18 cm en 2 fotovellen
met kleinere foto’s. De prijs van dit complete pakket bedraagt € 10,00 en
zal in een aparte envelop met acceptgiro worden aangeboden. Het
pakket wordt u vrijblijvend aangeboden en u kunt zelf beslissen of u één
of meerdere vellen wenst te kopen.
Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, verzoek ik u het
onderstaande strookje uiterlijk voor 11 mei te mailen naar
roy.vandenreek@prodas.nl of in te leveren bij de groepsleerkracht.

Met vriendelijke groet,
Roy van den Reek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, wij willen graag samen gefotografeerd worden.
Heeft u meerdere kinderen op BBS. Antonius en wilt u deze samen laten
fotograferen?
Vul dan het onderstaande strookje in.
Uiterlijk voor 11 mei a.s. mailen naar roy.vandenreek@prodas.nl of
inleveren bij de groepsleerkracht.
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