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Vanuit de directie 
Eindtoets groep 8  

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al vermeldde hebben onze leerlingen van groep 8 de 

IEP eindtoets heel goed gemaakt. 

We zijn heel trots op de leerlingen van groep 8.  

Verderop staan de resultaten uitgesplitst op een rijtje.  

 

De score van de eindtoets is voor ons als school belangrijk, omdat dit het middel is 

waarmee de inspectie onze onderwijsresultaten beoordeeld.  

 

Vanaf 2021 beoordeeld de inspectie niet de eindscore maar het percentage scores 1F 

en 2 F/ 1S. De waardes 1F, 2F en 1 S zijn normen die daarna doorlopen.  

 

Voor leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo gelden de 

volgende eindniveaus:  



samen – verantwoordelijkheid – schitteren 

 

 

Kijk ook eens onze facebookpagina of website: www.bsdediamant.nl 

1F en 2F/1S voor primair onderwijs en speciaal onderwijs  

2F/1S voor vmbo en mbo 1, 2 en 3  

3F voor mbo-4 en havo  

4F voor vwo  

 

Wij scoren op alle onderdelen boven het landelijk gemiddelde en fors boven de 

signaleringswaarden (een soort ondergrens). Zie die uitwerking in de tabel hieronder.  

  

    

 LG = landelijk gemiddelde                    

 

betekenis kleuren  
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Dit schooljaar zitten er 8 leerlingen in groep 8 en onze adviezen richting VO zien er dit 

schooljaar als volgt uit:  

  

VWO  1 
HAVO  2 
VMBO- GT  2 
VMBO-Kader  1 
VMBO-Basis  2 
  

Het advies geven we altijd in februari aan onze leerlingen uit groep 8. Als leerlingen de 

eindtoets hoger scoren dan het advies gaan wij het advies heroverwegen en eventueel 

ophogen. Dit jaar hebben we dat bij 2 leerlingen gedaan.  

 

 

 

Diamantdag 

Wat was het vandaag een fijne dag. We hadden 

schitterend weer en alle kinderen hebben genoten 

van alle leuke activiteiten. De zwembadjes en de 

luchtkussen waren de hele dag bezet. Wat leuk om 

te zien dat de kinderen allemaal SAMEN zo 

kunnen genieten en spelen.  

 

 

 

 

Einde nieuwkomersklas 

Sinds enkele jaren hadden wij op onze school een nieuwkomersklas. Sinds januari 

hebben we geen leerlingen meer die korter dan een jaar in Nederland zijn.  

Dit maakt het voor ons heel moeilijk om onderwijs aan deze doelgroep te blijven 

verzorgen. Juf Anja begeleidt nu leerlingen van groep 3 t/m 8 en geeft de taalklas les. 

Zij kan daar niet ineens mee stoppen als er weer nieuwkomers komen. 

 

We hebben daarom in samenspraak met de gemeente en de Mozaïek (Helmond) 

afgestemd dat als er kinderen nieuw in Nederland komen, ze voortaan niet meer op de 

Diamant gaan starten maar op de Mozaïek in Helmond.  

Op de Mozaïek zijn 4 fulltime nieuwkomersklassen, het is voor hen daarom 

gemakkelijker om passend onderwijs voor deze leerlingen te verzorgen. 

De nieuwkomersleerlingen stromen na ongeveer een jaar onderwijs in Helmond te 

hebben gevolgd door naar de voor hen dichtstbijzijnde school in Someren.  

 

MR  
Afgelopen dinsdag, 15 juni, is de MR bij elkaar gekomen voor een vergadering. In deze 

vergadering hebben we o.a. gesproken over de volgende dingen: huisvesting scholen 

Someren, formatie voor het nieuwe schooljaar, schoolscan en inzet NPO middelen, 

studiedagen schooljaar 2021-2022 en de analyse van WMK.  
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Groep 5/6 Live Tech Battle  
 

Op vrijdag 4 juni heeft groep 5/6 meegedaan aan de live Tech Battle. Dit is een 

georganiseerde online quiz over de Brainport regio en techniek. Zo zaten er 

bijvoorbeeld vragen bij over apparaten die veel kinderen kende als een Playstation. En 

er waren vragen over uitvindingen die door kinderen zijn gedaan. Wist je bijvoorbeeld 

dat het brailleschrift is ontworpen door een jongen van 15 jaar. Maar we hebben ook 

testjes gedaan. Zo weten we nu hoe je een satéprikker door een ballon kunt steken, 

zonder dat deze kapot gaat en weten we dat je potlood kunt uitgummen met een 

boterham, maar kleurpotlood niet. Een super leuke ochtend waar we vol enthousiasme 

aan mee gedaan hebben.  

 

    
 

 

Diamantjes van de Diamant 
 

 De oudervereniging en onze onderwijsassistentes die de Diamantdag zo goed 

georganiseerd hebben. 

 Groep 7-8 die de hele eindfilm opgenomen heeft, wij zijn zeer benieuwd naar 

het eindresultaat! 

 

 

Van externen 
• Flyer GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad binnen Prodas) op de 

volgende pagina 
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