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Voortgang van het schooljaar… 

 

 

De heftige 2de golf van corona waar we op school helaas ook flink mee geconfronteerd werden, lijkt gelukkig op zijn 
retour te zijn.  

Desalniettemin blijft voorzichtigheid en veiligheid ten aanzien van ieders gezondheid zeker nog geboden.  
Samen gaan we de laatste periode van het schooljaar in. De komende periode kenmerkt zicht enerzijds door hard 

werken en leren en anderzijds door ontspanning d.m.v. verschillende activiteiten. 
  

Inmiddels gaat het schoolleven weer bijna ‘haar normale gangetje’.   
In het onderstaand bericht kunt u lezen dat verdere versoepelingen in coronarichtlijnen op korte termijn nog niet in 

het vooruitzicht zijn.    

  

Nog geen versoepelingen in corona-richtlijnen primair onderwijs   

 

Laatste nieuws PO- raad 3-6-2021  

Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het primair onderwijs nog niet te versoepelen. Het volgt daarmee 

het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de huidige maatregel rond cohorten nog niet los te 

laten. De PO-Raad had gehoopt dat de schoolteams iets meer ruimte hadden gekregen om naar eigen wens en 

behoefte de laatste weken van het schooljaar in te richten.  

 

Op onze website vindt u de laatste versie van het Protocol Basisonderwijs versie 27-05-2021. 

 

 

Resultaten Centrale Eindtoets BS Eigenwijs 2021 

 
 

Op dinsdag 25 mei ontving de school de resultaten van de Centrale Eindtoets. Deze rapportages zijn gedeeld met de 
leerlingen van groep 8. De leerlingen mogen ontzettend trots zijn op zichzelf. Ze hebben allemaal gescoord naar het 
gegeven advies of hoger dan het gegeven advies. Dit heeft ook geleid tot het verhogen van een aantal adviezen.  
Als school hebben wij gescoord naar verwachting. De schoolscore is 534,3.  
 
Een positieve uitkomst van alle geleverde inspanningen in dit bijzondere jaar door de leerlingen en het team. 
 

Schoolweging 

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 wordt door de inspectie op een nieuwe manier beoordeeld of de 

leerlingen voldoende hebben geleerd. Het ‘leerlinggewicht’ is vervangen door de ‘schoolweging’. Deze maat doet 

meer recht aan de verschillen tussen de leerlingpopulaties van de scholen en hun specifieke onderwijsvragen. 

Het onderwijsresultatenmodel gaat uit van het werken met de referentieniveaus. Er wordt gekeken naar de 
behaalde referentieniveaus voor taal en rekenen en niet meer naar de gemiddelde eindtoetsscores. Door te kijken 
naar welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen in relatie met de 
kenmerken van de leerlingenpopulatie ontstaat de zogenaamde schoolweging. Deze schoolweging, die het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent, kijkt naar meer kenmerken dan het tot nu toe gebruikte leerlinggewicht. 
Zo kan er goed rekening gehouden worden met de verschillen tussen leerlingenpopulaties. Deze schoolweging 
bepaalt ook of het leerpotentieel voldoende wordt benut.    
Scholen worden dus vergeleken met vergelijkbare scholen. Dit inzicht helpt bij de evaluatie en analyse van de eigen 
resultaten en bij het stellen van eigen ambitieuze doelen. 

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nog-geen-versoepelingen-in-corona-richtlijnen-primair-onderwijs
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nog-geen-versoepelingen-in-corona-richtlijnen-primair-onderwijs
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nog-geen-versoepelingen-in-corona-richtlijnen-primair-onderwijs
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/nog-geen-versoepelingen-in-corona-richtlijnen-primair-onderwijs
https://www.bs-eigenwijs.nl/upload/medialibrary/eigenwijs_eigenwijs_protocol_basisonderwijs_versie_27_05_2021.pdf


 
Daarbij zal het zelfevaluatievermogen van de individuele school gestimuleerd worden waarbij de ambitie wordt 
vastgelegd in de schoolstandaard, uitgaande van de schoolpopulatie en de onderwijsbehoeften. 

Basisschool EigenWijs valt in de schoolweging 32,19. Dat betekent dat 85% van de leerlingen het 1F niveau moet 
behalen op de eindcito en 43,5 % het 2F/1S niveau.    
In het schooljaar 2020-2021 heeft basisschool EigenWijs het volgende gescoord:    
 

   1F   2F/1S   

Lezen   95%   68%   

Taalverzorging   90%   61%   

Rekenen   88%   39%   

Gezien dit bijzondere jaar zijn dit, in vergelijking met het landelijke beeld, mooie resultaten. Rekenen 1S heeft 
volgend jaar onze aandacht.    
 
Basisscholen worden elke 3 jaar beoordeeld op hun 3-jaar gemiddelde qua scores. Kijkend naar de laatste 3 jaren 
heeft basisschool EigenWijs de volgende gemiddeldes behaald:     

1F    2F/1S    

2020-2021  
  

Lezen    95%    68%    

Taalverzorging    90%    61%    

Rekenen    88%    39%    

2019-2020   *   *  

2018-2019         

Lezen    100%   76,9%  

Taalverzorging    97,4%   76,9%  

Rekenen    97,4%   51,3%  

   
* In verband met de corona-crisis heeft de minister van Onderwijs besloten dat in schooljaar 2019-2020 de Eindtoets 
niet werd afgenomen. Daardoor ontbreken de gegevens van de Eindtoets 2020.    
 

 

Resultaten AMN Eindtoets SBO De Verrekijker 2021 

 
 

Dit schooljaar hebben de schoolverlaters van SBO De Verrekijker voor het eerst deelgenomen aan een eindtoets.  Op 

dinsdag 25 mei ontving de school de resultaten van de AMN. De resultaten zijn vervolgens gedeeld met de ouders en 

leerlingen. De leerlingen mogen ontzettend trots zijn op zichzelf! Ze scoorden allemaal op of boven verwachting! 

  

 

Formatievoorbereidingen 

 

 
Beide scholen van Veldhoven Midden zijn volop bezig met de formatievoorbereidingen en de groepsverdeling voor 

schooljaar 2021- 2022. We streven hierbij naar een zo optimaal mogelijke situatie, waarbij we ons tevens buigen 

over een efficiënte inzet van de financiële middelen (NPOgelden)  die -vooralsnog voor 2 jaar- met ingang van 

schooljaar 2021-2022 via het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar komen.   

 
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 5 
juli 2021 te informeren.  

 



 

 

Offerfeest 

 

 

Het Offerfeest vindt dit jaar plaats op maandag 19 juli 2021. 
Graag willen we u erop wijzen dat verlof wegens een religieuze verplichting of levensovertuiging alleen geldt voor de 
duur van de religieuze verplichting. 
Dit betekent dat verlof vanwege het vieren van het Offerfeest beperkt dient te blijven tot één dag. 
Dit verlof moet minimaal 2 dagen van tevoren aangevraagd worden.  
 

 

Inschrijven nieuwe leerlingen BS EigenWijs 
 

 

Ook gedurende de coronacrisis zijn nieuwe kinderen van harte welkom en blijft het gewoon mogelijk om uw 

kind(eren) in te schrijven op onze school.  

Mocht u belangstelling en/of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze administratief medewerker Kim 

van den Broek (admin.veldhovenmidden@veldvest.nl).  

Wij maken dan graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. 

Vanzelfsprekend kunt u tijdens een gesprek al uw vragen stellen. Tijdens deze afspraak volgt ook een korte 

rondleiding door de school. Uiteraard is uw kind hierbij van harte welkom. 

 

 

Studiedagen 2021 - 2022 

 
 

De studiedagen van volgend schooljaar staan gepland op: 
• Maandag 20 september 2021 (SBO De Verrekijker) 

• Woensdag 22 september (BS EigenWijs ) 

• Dinsdag 23 november 2021 (gezamenlijk) 

• Maandag 31 januari 2022 (gezamenlijk) 

• Woensdag 30 maart 2022 (gezamenlijk) 

• Donderdag 30 juni 2022(gezamenlijk) 

• Calamiteitendag: vrijdag 22 juli 2022 (gezamenlijk) 

 

 

 

Belangrijke data 

 

 

Doorschuifochtend BS EigenWijs 14-07-2020 (10.45-11.45 uur) 
Musical SBO De Verrekijker 14-07-2021 

Musical Basisschool EigenWijs 22-07-2021 

Calamiteitendag 23-07-2021 
Zomervakantie 26-07-2021 t/m 03-09-2021 
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