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Cito Eindtoets groep 8 Basisschool EigenWijs 

 

Met trots kunnen wij zeggen dat onze leerlingen van groep 8 geweldig gescoord hebben bij de Cito Eindtoets.  

In april hebben de kinderen van groep 8 de Cito Eindtoets gemaakt. Drie dagen lang werden er allerlei opdrachten 

gemaakt voor de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. We hebben de uitslag ontvangen voor deze toets 

en de leerlingen hebben het erg goed gedaan.  

We behaalden dit jaar de score 537,3. Volgens de onderstaande beoordelingsnorm van de inspectie mogen we dus 

spreken van een goede score.  

Een prachtig resultaat waar we trots op mogen zijn! Dit betekent dat onze leerlingen van groep 8 keurig gepresteerd 

hebben. Een positief effect van alle geleverde inspanningen door de leerlingen en het team! 

Jaar Schoolgroep Score Basisschool 

EigenWijs  

Ondergrens 

schoolgroep 

Gemiddelde van 

de schoolgroep 

Bovengrens 

schoolgroep 

 

2019 14 537,3 533,1 535,1 537,1 

 

De eindresultaten van een bepaald schooljaar zijn als bovenstaande standaardscore: 

goed op of boven de bovengrens ligt; 

voldoende op of boven de ondergrens en onder de 

bovengrens ligt; 

onvoldoende onder de ondergrens ligt. 

 

Toelichting 

Wat betekent de score in vergelijking tot andere scholen? 

De meeste basisscholen verantwoorden zich over hun eindresultaten na acht jaar basisonderwijs met de Cito 

Eindtoets. Bij het bepalen van de ‘onder- en bovengrenzen’  van de eindresultaten houdt de inspectie rekening met 

de leerlingenpopulatie. De grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage 

gewichtenleerlingen. Bij het zgn. “schoolgewicht” (het percentage gewogen leerlingen van de hele school), is de 

opleiding van ouders de bepalende factor.   

 

Informatie rondom groepsverdeling 

 
Beide scholen van Veldhoven Midden zijn volop bezig met de formatie en de groepsverdeling voor schooljaar 2019-

2020. We streven hierbij naar een zo optimaal mogelijke situatie. Binnen stichting Veldvest wordt echter ieder jaar 

een datum afgesproken waarop de scholen de informatie met ouders mogen delen. Hierbij is het van belang dat een 

en ander tegelijkertijd gecommuniceerd wordt naar de ouders van verschillende scholen. Dit in verband met 

mobiliteit binnen de Stichting. Wij streven ernaar u in de week van 17 juni 2019 te informeren. 

 

 



 

 

Ziekmelden van uw kind(eren) 

 

Vanuit het Bestuurskantoor van Veldvest kregen wij een melding dat diverse ouders een ziekmelding van hun 

kind(eren) doorgeven via hun telefoonnummer. Bij het googelen naar de scholen van Veldhoven Midden kreeg u een 

tijdje een tijdje het telefoonnummer van het Bestuurskantoor te zien. Inmiddels is dit gecorrigeerd, maar wellicht 

heeft u dat telefoonnummer opgeslagen in uw telefoon. Wilt u even checken of u het juiste nummer er in hebt 

staan? Ziekmeldingen kunt u doorgeven bij de administratie van school via telefoonnummer 040-2534527 of via de 

mail aan admin.veldhovenmidden@veldvest.nl. Hartelijk dank. 

 

Praktisch verkeersexamen 

 

Op dinsdag 14 mei jl. hebben onze leerlingen van groep 7 het praktisch verkeersexamen 

afgelegd. Dit hebben zij erg goed gedaan, want…. iedereen is geslaagd!! Gefeliciteerd toppers!  

 

 

 

Schoolreisje 11 juni 2019 

 

Dinsdag 11 juni is het zover: onze leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan op schoolreis! 

De bussen parkeren aan de Van Aelstlaan, dus gelieve daar geen auto’s te parkeren. Er mag 

gesnoept worden, maar geen grote zakken snoep of chips. Geld en een telefoon hebben de 

leerlingen deze dag niet nodig. Om de leerlingen van onze school goed te herkennen, vragen 

wij u om uw kind een wit T-shirt aan te geven.  

 

 

Realisatie gewonnen prijs Reflectionday 

 

Beide scholen van Veldhoven Midden, Baisschool EigenWijs en SBO De Verrekijker, namen van 1 december 2018 tot 

en met 21 januari 2019 deel aan het project ‘’Reflectionday’’. Op maandag 25 januari 2019 vond onder grote 

belangstelling van ouders, opa’s en oma’s, directies van enkele scholen en prijswinnende kinderen de prijsuitreiking 

plaats in de Raadszaal van gemeente Veldhoven. Brede School Veldhoven Midden viel in de prijzen! De groepen 1 

t/m 4 van Basisschool EigenWijs en de onderbouw van SBO De Verrekijker wonnen ‘Edukar’. Het concept hierbij is 

een verkeersplein, met onder andere echt werkende stoplichten. Er wordt op een veilige manier -en onder toezicht 

van VSA Van Schijndel Advies- spelenderwijs kennis gemaakt met ‘’het verkeer’’ en wat hier allemaal bij komt kijken.   

De twee bovenbouwgroepen van SBO De Verrekijker en de twee prijswinnaars uit de bovenbouw van Basisschool 

EigenWijs wonnen een cursus Segway-rijden. Een Segway balanceert op dezelfde intuïtieve manier als mensen en 

laat zich sturen door verplaatsing van het lichaamsgewicht. Beide gewonnen prijzen worden gerealiseerd op 

donderdagochtend 27 juni a.s. 
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Agenda   

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van atletiekvereniging GVAC 

Kidsrun en Kiddyrun tijdens Veldhoven10miles 
 

Op zaterdag 22 juni a.s. vindt hét jaarlijkse hardloopevenement van Veldhoven plaats; de Veldhoven10miles, 

georganiseerd door GVAC. Vaste onderdelen tijdens dit evenement zijn de Kidsrun en de Kiddyrun. Er is een leuk 

programma voor de kinderen van Veldhoven en omstreken samengesteld. Voor iedere leeftijdscategorie is er een 

afstand (400 meter, 1.4 kilometer of 2.5 kilometer) en er zijn mooie prijzen te winnen per leeftijdscategorie en 

gesplitst over jongens en meisjes. De sportiefste school gaat met de wisselbeker naar huis, dus zorg dat er zo veel 

mogelijk klasgenootjes meedoen! Iedere deelnemer van de Kidsrun of Kiddyrun krijgt aan de finish een medaille, een 

goodiebag en een ijsje. De kinderen lopen voor de start van de volwassenen, dus jullie papa’s en mama’s, opa’s en 

oma’s kunnen jullie gewoon komen aanmoedigen. Alle starttijden en de tijd van de warming-up zijn te vinden op de 

website van de Veldhoven10miles; www.veldhoven10miles.nl. Daar kun je ook terecht om in te schrijven. Inschrijven 

kan ook op de dag zelf, maar het is fijner wanneer dat vooraf gedaan wordt. Deelname is gratis! 

 

 

 

 

  

  

Studiedag 06-06-2019 

2e Pinksterdag 10-06-2019 

Schoolreisje 11-06-2019 

Peanutbaltoernooi gr. 8 (EigenWijs) 13-06-2019 t/m 14-06-2019 

Schoolkamp schoolverlaters 19-06-2019 t/m 21-06-2019 

Realisatie prijs Reflectionday 27-06-2019 

Musical en afscheid schoolverlaters 03-07-2019 

Doorschuifochtend 04-07-2019 (10.45-11.45 uur) 

Calamiteitendag 05-07-2019 (vrij indien zich geen 
calamiteit voordoet in het schooljaar) 

Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019 

http://www.veldhoven10miles.nl/

