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Apollo 11 neemt afscheid van…. 
Alle leerlingen van groep 8, Boan, Paco,  
Stein en Linus. We wensen jullie heel  
veel succes en plezier op jullie nieuwe school.   

 

 
Apollo 11 wordt regelluwe school 
Vorige week heeft u kunnen lezen dat de MR positief advies heeft uitgebracht over de deelname aan het 
programma regelluwe scholen. Door deel te nemen aan dit programma kunnen wij meer ontwikkeltijd 
te creëren door af te wijken van de regel over het aantal uren onderwijs. In de wet op onderwijs staat 
dat leerlingen 8 jaar lang gemiddeld 940 uur les per schooljaar moeten krijgen. Bij ons zullen de 
kinderen 900 lesuur onderwijs per jaar krijgen. Dat betekent dat er met ingang van het nieuwe 
schooljaar andere schooltijden zijn.  

 maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 – 14.45 uur 

 woensdag en vrijdag van 8.30 – 12.15 uur. 
 
Hierdoor kunnen we de werkweek van de leerkrachten zo aanpassen dat er iedere woensdagmiddag 
een hele middag tijd is om samen onderwijs te ontwikkelen. Hierdoor creëren we meer diepgang en 
ontwikkelen we ook onze eigen vaardigheden. In de eerste periode zullen we de tijd gebruiken om ons 
plan goed vorm te geven. Ook gaan we met het hele team op studiereis naar School21 in Londen en 
zullen we de visie optimaliseren. In de komende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Over de ‘noodoplossing’ voor opvang van kinderen op vrijdagmiddag tot 1 november 
2018 door de school, krijgt u informatie in een aparte brief. 
 
Jolanda op school met Jolijn 
Dinsdag 10 juli is Jolanda met Jolijn op school geweest. Natuurlijk is Jolanda met Jolijn, die nu 7 weken 
oud is, naar haar eigen klas geweest, maar zijn ze ook de andere klassen langs geweest. We wensen 
Jolanda en Marnix een hele mooie tijd toe samen met Jolijn! 

 

 

 

Nieuwsbrief 11 

https://nl-nl.facebook.com/daltonschoolapollo11/
http://twitter.com/obsApollo11
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Cito eindtoets 
Alle leerlingen van de groepen 8 hadden hun advies al gekregen op basis van de leerlingprestaties en 
wat de leerkrachten de afgelopen jaren gezien hebben. Wij besteden veel aandacht aan het maken van 
het schooladvies voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Hiermee beginnen we met een 
voorlopig advies in leerjaar 6 en 7. Alle (voorlopige) adviezen worden besproken door het adviesteam 
(alle betrokken leerkrachten + intern begeleider + schoolleider). Op deze manier zijn wij er zeker van dat 
we alle opties zorgvuldig hebben afgewogen. Het definitieve advies wordt gegeven in januari in leerjaar 
8. Daarna wordt in april/mei nog de eindtoets gemaakt. Deze eindtoets moet het schooladvies 
bevestigen en is voor de school en de inspectie een indicatie van de schoolopbrengsten. 

Afgelopen schooljaar hebben wij voor het eerst meegedaan met de digitale adaptieve eindtoets.  De 
eindtoets is gemaakt in april en (helaas) waren er de nodige technische problemen bij de deelname aan 
de eindtoets. In samenwerking met Cloudwise (die de digitale inrichting op de Apollo 11 
beheren) zijn deze problemen goed opgelost. In juni kregen wij de leerlingresultaten van de adaptieve 
toets. De resultaten waren lager dan we hadden verwacht (op basis van het leerlingvolgsysteem) en 
vielen in een aantal gevallen ook lager uit dan het advies. De gemiddelde schoolscore is 533,4 en ligt 
daarmee onder het landelijk gemiddelde (terwijl dat de afgelopen jaren juist boven het gemiddelde 
lag). Hierover hebben we contact opgenomen met de Commissie voor Centrale Eindtoets (CvTE). Zij 
hebben onderzocht of er afwijkingen waren bij de verwerking van de toetsgegevens maar zij zijn geen 
bijzonderheden tegengekomen. Helaas levert de digitale adaptieve eindtoets geen informatie waar de 
school verbeterpunten uit kan halen of lering uit kan trekken. Omdat we de resultaten niet goed kunnen 
plaatsen hebben we besloten om te onderzoeken welke informatie we uit de papieren toets kunnen 
halen. Daarom hebben de kinderen ook deze toets gemaakt. Dit hebben ze gedaan in plaats van hun 
taakwerk in een hele gemoedelijke sfeer. Helaas is er geen informatie over de interpretatie van de 
scores, waardoor we geen uitspraak kunnen doen over het leerlingniveau van de toets. Wel was 
dezelfde trend zichtbaar (kinderen die de adaptieve toets goed hadden gemaakt hadden ook de 
papieren toets goed gemaakt etc.). We wachten nu de evaluatie van de toets door het CvTE af (die komt 
beschikbaar in april 2019) om een mogelijke conclusie te trekken uit de opbrengsten van de papieren 
toets. De kinderen geven zelf aan dat ze de papieren toets makkelijker vonden dat de adaptieve digitale 
toets. Intern zijn we nog in overleg over deze ervaring en dit zal zeker meespelen bij de keuze die we 
gaan maken over de afname van de eindtoets in 2019 (papier of digitaal). 

NB. De uitslag van de digitale adaptieve toets heeft geen invloed gehad op het schooladvies en de 
schoolkeuze. Alle kinderen waren al geplaatst op het VO volgens het advies van de leerkracht, voordat 
de toetsuitslag bekend was geworden. 

Eindmusical groepen 8: Aladdin 

 
 
De musical van de groep 8 was een groot succes. De afgelopen maanden zijn ze druk geweest met de 
voorbereidingen en afgelopen maandag en dinsdag hebben beide groepen staan schitteren op het 
podium van De Schalm. We zijn opnieuw trots dat we zo’n mooie voorstelling hebben kunnen opvoeren. 
Iedereen die z’n steentje heeft bijgedragen: Onwijs bedankt!  
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Teamuitje 
Vrijdag 6 juli zijn we met het team op teamuitje geweest in Utrecht. We zijn begonnen met varen op de 
grachten en daarna zijn we ook nog uit eten geweest. Wij bedanken een aantal TSO-ouders voor hun 
bijdrage hieraan. 
 

 
 
Overstap 
De overstap van de oude naar de nieuwe groep is weer een feit! En hoe? Het thema van deze overstap 
was ‘curling’.  Door alle kennis die ze hadden meegekregen in het afgelopen schooljaar curlden de  
huidige leerkrachten de leerlingen het nieuwe leerjaar in. En natuurlijk hebben we afgesloten met het 
liedje ‘zes weken zonder jou’.  
 

 
 

Wedstrijd: mooiste foto met Apollo 11-tas 
Uw oudste zoon of dochter heeft vandaag een tasje meegekregen om u te 
bedanken voor de inzet van dit schooljaar. Wij zijn benieuwd welke originele, 
bijzondere, creatieve of grappige foto’s u deze zomervakantie kunt maken met 
deze tas. Wilt u deze foto uiterlijk in de laatste vakantieweek (20 t/m 24 augustus) 
naar ons mailen (mbijl@apollo11.nl). Dan kunnen wij een mooie tentoonstelling 
maken rondom het thema ‘waar zijn de tasjes van de Apollo 11 allemaal geweest 
deze zomer?’.  

 
Opvang op vrijdagmiddag 
Voor de opvang die de school gaat verzorgen op vrijdagmiddag, wordt gekeken naar de mogelijkheden 
om dit te doen in samenwerking met BSO Kind & Co. Hierover zijn wij nog in gesprek en informatie volgt 
in de laatste vakantieweek.  
 
Nieuwe jaarkalender en schoolgids 
Klik hier voor de jaarkalender en hier voor de schoolgids van het schooljaar 2018-2019. 
 
Namens het team wensen wij u een fijne vakantie en tot volgend jaar! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Marja Hamers en Marie-Louise Bijl 

 
  

mailto:mbijl@apollo11.nl
https://apollo11.nl/wp-content/uploads/2018/07/jaarkalender-1819-planning-ouders.pdf
https://apollo11.nl/documenten/schoolgids/
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VANUIT DE ONDER- EN BOVENBOUW 
 

 
Cluster 1/2 
Als afsluiting van het thema Globetrotters hebben de kinderen uit groep 1/2 hun huizen gepresenteerd 
aan een andere clustergroep. Ze hebben verteld tegen welk weertype het bestand moest zijn en op welk 
landschap het gebouwd is. Ze hebben rekening gehouden met de vorm van constructie en het materiaal. 
Zo knap hoe ze dit konden vertellen aan anderen! 
 

 
 
Cluster 1/2 & cluster 3/4 
In de onderbouw zijn de kinderen naar de voorstelling “de prinses met de dikke bips geweest” van 
Theater de Toverknol geweest. De gymzaal was omgetoverd tot een echte theaterzaal.  Iedereen heeft 
genoten en het was één groot feest. Aan het einde van de voorstelling hebben alle kinderen een 
vrijkaart gekregen om nog een keer naar een voorstelling van theater de Toverknol in Utrecht te komen 
bekijken.  

 
 
Cluster 3/4  

Dankzij de VakantieBieb blijven 
duizenden kinderen in de zomer 
doorlezen. Dat is een geweldige 
ontwikkeling, want doorlezen in de 
zomer voorkomt een terugval van het 
AVI-niveau. 

Een lidmaatschap is niet nodig. Van 1 juli 
tot en met 31 augustus kunnen zowel 
ouders als kinderen genieten van meer 
dan 60 e‐books!  
 
Pittige plus 
Op dinsdag 10 juli hebben de leerlingen 
van de Pittige plus een presentatie 
gegeven aan de andere groepjes van de 
Pittige plus en aan hun ouders of andere familieleden. Het onderwerp van deze Pittige plus opdracht 
was het maken van een bewegende constructie. De presentatie deden ze aan de hand van een aantal 
‘verplichte’ punten en daarna mochten ze hun bewegende constructie laten zien en tot slot kregen ze 
van andere groepjes en ouders feedback.  

 
 
 
 

https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html?utm_source=Groep%253A+Nieuwsbrief+educatie&utm_medium=email&utm_campaign=Educatie+zomernieuws+juli+2018+201931
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Cluster 5/6 & 7 
Ontwerpend leren 
De groep 7 hebben de afgelopen periode samen met cluster 5/6 gewerkt aan het thema. Dit keer was de 
opdracht in de vorm van ontwerpend leren. De kinderen kregen een probleemstelling m.b.t. een stad 
met daarbij een klimaat, soort landschap en een actualiteit en moesten daar een oplossing voor 
bedenken. Vervolgens gingen zij hun oplossing ook bouwen samen in een maquette. De resultaten zijn 
geweldig. Tijdens de presentaties zien we de kinderen groeien in hun presentatievaardigheden en 
kritische manier van luisteren en vragen stellen. Handige skills voor de toekomst! Chapeau jongens en 
meiden voor wat jullie dit thema samen hebben neergezet.  
 

 
 
 
Cluster 7/8 
Gastlessen 
De afgelopen weken hebben we verschillende mensen mogen ontvangen in ons cluster. Zo kregen we 
o.a. een psychiater, verpleegster en militair op bezoek. De kinderen konden al hun vragen stellen over 
bijzondere situaties, wat het beroep inhoudt en welke opleiding er nodig is om een bepaald beroep te 
gaan uitoefenen.   
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