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REGEL VAN DE WEEK
Woensdag
11 november
NIO / ADIT
Groepen 8
Vrijdag
13 november
Talentenmiddag
Maandag
16 november
Bureau Halt
Groepen 8
Vrijdag
20 november
Open podium
Groep 8B

-Ik ga goed om met spullenNIO / ADIT
Op woensdag 11 november maken de kinderen van groep 8 een verkorte intelligentietest,
t.w. de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) of de ADIT (Adaptieve
Digitale Intelligentie Test). Dit waren voorheen de vervangers voor de eindtoets zoals de
CITO, maar zijn nu noodzakelijk voor de onderbouwing van het advies. Het verschil tussen de
NIO / ADIT en de Cito eindtoets is dat de Cito meet wat uw kind geleerd heeft op de
basisschool (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO bepaalt wat uw zoon of dochter 'in huis
heeft' (de mogelijke schoolprestaties).
Deze tests zijn mede nodig voor het bepalen of uw kind in aanmerking kan komen voor het
extraatje dat een school voor voortgezet onderwijs kan bieden. Leerweg Ondersteunend
Onderwijs (LWOO). Dit zijn gelden die aan de VO school toekomen en worden ingezet voor
bijv. klassen verkleining, extra hulp, middelen e.d. Dit komt dus dan indirect toe aan uw kind.
Eind april of begin mei 2021 maakt uw kind nog de verplichte eindtoets. Dit zal dan Route 8
van A-vision zijn. Dit is ook een digitale toets dat de werkelijke prestatie meet d.m.v.
adaptieve vragen. Hierover zal u t.z.t. nog verder geïnformeerd worden.
Voor nu is het van belang dat uw kind aanwezig is woensdag 11 november, uitgeslapen,
ontspannen en zin heeft om te laten zien wat het kan. Succes allemaal!

Te laat komen
Helaas zien we dat er veel kinderen te laat op school komen. Wanneer er gedurende een
langere periode in de ochtend kinderen binnen blijven druppelen, zorgt dit voor onrust in de
klassen. De school begint om half 9. We verzoeken u dan ook hier rekening mee te houden.

Ooievaarspas
De Ooievaarspasregeling zoals die nu voor scholen bestaat vervalt per volgend schooljaar.
Dat heeft de gemeente Den Haag aan de schoolbesturen laten weten. Dit is dus het laatste
jaar dat je de passen kunt scannen en daarvoor moeten de Ooievaarspassen vóór de
kerstvakantie worden gescand. Vanaf januari 2021 is dat niet meer mogelijk. Wij vragen u
dan ook de ooievaarspas aan uw zoon of dochter mee naar school te geven indien deze nog
niet gescand is. Wij zorgen voor een correcte afhandeling en dat de pas weer met uw zoon of
dochter mee naar huis komt.

Mijn Schoolinfo
We werken nu al een poosje met MSI als ouderplatform. Toch zijn er nog ouders die hinder
ondervinden bij het aanmelden en/of gebruiken van dit programma.
Wanneer u nog niet uw account heeft geactiveerd of bijvoorbeeld geen mail hierover
ontvangt, neemt u dan contact op met juf Veronique via v.visser@sbodehaagsebeek.info, dan
helpt zij u op weg.

