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OUDERBIJDRAGE 

 

Onze school ontvangt een vergoeding van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap. Daarvan betalen we alle onderwijsgerelateerde zaken voor uw kind(-eren). Ook maken 

we kosten voor zaken die niet direct met het onderwijs te maken hebben, zoals de sinterklaas- 

en kerstviering, schoolreisjes, enzovoort. Deze activiteiten worden medegeorganiseerd door de 

Oudercommissie en de kosten worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Op onze school wordt deze ouderbijdrage in drie delen geïnd. Zo willen we bereiken dat voor 

iedereen duidelijk is waarvoor het geld gebruikt wordt én we willen voorkomen dat we te veel 

of te weinig innen.  

 

• Het eerste deel is bestemd voor o.a. het sinterklaasfeest, de kerstactiviteiten, carnaval, 

enzovoort; dit bedrag is voor elk kind uit het gezin gelijk en bedraagt € 28,- per kind. 

 

• Het tweede deel is bestemd voor het schoolreisje en dat bedrag is afhankelijk van de   

begroting die school opstelt en bedraagt ongeveer € 35,- per kind. Dit bedrag komt dit 

schooljaar te vervallen i.v.m. de coronamaatregelen en het moeten annuleren van de 

schoolreis. 

 

• Het derde deel is bestemd voor het kamp van de kinderen in groep acht. Dit bedrag is        

afhankelijk van de kosten en hierover ontvangen de ouders van groep 8 een aparte brief. 

 

Heeft u het eerste deel van de ouderbijdrage nog niet betaald? 

Dan verzoeken wij u vriendelijk om het bedrag uiterlijk 10 juli 2020 aan ons over te maken. 

Dit kan door het bedrag van € 28,- (x aantal kinderen op school) over te maken op  

IBAN NL55 RABO 0118 0262 40 t.n.v. SAB Montessori Haaksbergen, onder vermelding van de 

naam en groep van uw kind(eren). Ouders die nog niet hebben betaald, ontvangen hierover ook 

een herinneringsbrief. 

 

Indien u vragen heeft, kunt u een mail sturen naar: penningmeester.montessorihb@gmail.com.  

 

Fred van der Wal, penningmeester bestuur 

‘Wij wensen iedereen  

een fijne en gezonde  

zomervakantie!’ 

 

Team 

Montessorischool  

Haaksbergen 

 

INHOUD 

• Ouderbijdrage 

• Analyse van de Cito-

toetsen 

• Planning komende periode 

Schoolkamp groep 8 

mailto:penningmeester.montessorihb@gmail.com


ANALYSE VAN DE CITO-TOETSEN 

 

In de afgelopen periode hebben de groepen 3 tot en met 7 de eindtoetsen (E-toets) van 

Cito gemaakt. Met de uitkomst van deze toetsen meten we wat de leerlingen de afgelopen 

periode hebben geleerd en bekijken we hoe de leerlingen zich ontwikkeld hebben. Daar-

naast worden de toetsen door de leerkrachten geanalyseerd en deze analyse gebruiken we 

om doelen per kind te stellen voor periode één van het nieuwe schooljaar.  

 

Ik maak als intern begeleider (IB-er) twee keer per schooljaar (februari en juni) een school-

analyse van de toetsen. De analyse van de E-toets hebben we vorige week in de team-

vergadering besproken. Het betrof dit jaar uiteraard een bijzondere meting. Na het onder-

wijs op afstand van de afgelopen maanden, waren wij benieuwd hoe onze groepen er voor 

staan. Voor de groepen 3 en 4 mogen we concluderen dat deze leerlingen voor hun ontwik-

keling de nabijheid van de leerkracht nodig hebben. In dit schooljaar hebben de leerlingen 

van deze groepen minder kunnen profiteren van de belangrijke rol die de leerkracht heeft. 

De resultaten van deze groepen laten niet de groei zien de we in normale omstandigheden 

mogen verwachten (het gaat hier om de analyse per groep en niet om individuele leer-

lingen). In de groepen 5 t/m 7 zijn onze leerlingen al behoorlijk zelfstandig en die zelfstan-

digheid heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zijn mooie resultaten gehaald in deze groepen.  

 

Ondanks het verschil per groep en leerling, hebben we bij alle leerlingen in onze school 

gezien dat ze zijn gegroeid. Misschien niet op een vakgebied te meten met een toets, maar 

wel als het gaat op andere gebieden die belangrijk zijn. Creatief, sociaal-emotioneel, alge-

mene kennis, vaardigheden, enz. We zijn trots op wat onze leerlingen ons hebben laten 

zien in dit vreemde bewogen schooljaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

Rachel van Duiven, intern begeleider 

 

 

 

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne 

zomervakantie! 
Let goed op jezelf en elkaar en blijf gezond. 

We zien elkaar weer maandag 24 augustus. 

 

Team Montessorischool Haaksbergen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING KOMENDE PERIODE 
 

• Woensdag 8 juli   Afscheid groep 8 

• Donderdag 9 juli   Doorstroomochtend 

• Vrijdag 10 juli   Zomervakantie; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

• Maandag 24 augustus Eerste schooldag van schooljaar 2020-2021 

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 


