
 

Aan de ouders van groep 7 en 8  
 
Graag nodig ik u uit voor de Thema-avond Jongeren 
online/Sociale media op donderdag 18 juni om 19.30u.  
Het Kandinsky College organiseert deze avond voor het 
eerst samen met De Grote Lier om zoveel mogelijk ouders 
de gelegenheid te geven om deze avond te bezoeken. 
Daarom krijgt u als ouder van een leerling uit groep 7 of 8 
deze uitnodiging. De jeugd is online. Het straat- en 
thuisbeeld is snel veranderd met overal mobieltjes, tablets 
en laptops in de buurt. Voor jongeren de perfecte manier 
om permanent in contact te zijn met vrienden, kennissen  
en amusement. YouTube, Twitter, Facebook of Whats 
App, allemaal onmisbaar geworden in korte tijd. En niet 
voor niets, want er is veel leuks en moois op te beleven. 
Maar er is ook een andere kant waar ouders zich vaak 
zorgen over maken. Hoe voorkomt u dat uw puber zich 
misdraagt op Twitter? Weten ze wel wat de eeuwigheid 
van internet nou echt betekent? Hoe gaan zij om met 
beelden van geweld en seks?  Wat doen ze precies online? 
En zijn ze vergroeid met hun mobiel? Hoe gaat u daar als 
ouder mee om? Katja Schuijffel zal u samen met 
theatergroep ‘Helder’ kennis laten maken met de online 
wereld van de jeugd en informeert u over de 
mogelijkheden van  en waarom jongeren doen wat ze 
doen. De theatergroep zorgt er voor dat het een 
interactieve avond wordt. U wisselt meningen en 
ervaringen uit met andere ouders. Zo leert u uw kind te 
begrijpen en te begeleiden 
Katja is naast docent Nederlands, freelance mediacoach 
van Mediafulness. Om jongeren te begeleiden bij het 
kritisch en bewust omgaan met al die media, heeft zij een 
opleiding tot mediacoach gevolgd. Sindsdien geeft zij 
geregeld ouderavonden en medialessen om jong en oud 
mediawijzer te maken. 
Wij nemen het initiatief het ‘grijze’ internetgebied (tussen 
school en thuis) samen te verkennen. Uw aanwezigheid is 
van groot belang, om samen met u aan de slag te gaan en 
de digitale snelweg zo prettig mogelijk te maken voor uw 
kinderen. Deze avond wordt gehouden op basisschool de 
Grote Lier, Esdoornlaan 8 in Molenhoek. Wij ontvangen u 
daar graag vanaf 19.30u om na een kopje koffie van start 
te gaan. Omdat wij graag willen weten op hoeveel 
mensen wij kunnen rekenen, verzoeken wij u  
U kunt zich opgeven bij de leerkracht van uw kind of 
mailen naar info@degrotelier.nl   
 
Lisette Frietman-Webers 
Directeur 
 

Uitslag Eindcito 2015 

Eind mei hebben de leerlingen van groep 8 de uitslag van 
de Eindcito Basisonderwijs ontvangen. In het overzicht 
hieronder ziet u de scores van deze groep leerlingen in 
vergelijking met voorgaande jaren. De resultaten worden 
altijd weergegeven in een ongecorrigeerde en een 
gecorrigeerde score. Alle scores van de leerlingen 
opgeteld leiden tot een ongecorrigeerde gemiddelde 
score. De inspectie van Onderwijs hanteert ook een 
tweede methode waarbij de resultaten ‘gecorrigeerd’ 
worden naar leerlinggewicht. Het opleidingsniveau van de 
ouders wordt dan meegenomen bij de interpretatie van 
de resultaten. Voor De Grote Lier waar een relatief hoog 
percentage ouders een hoge opleiding genoten hebben, 
betekent het dat de score naar beneden bijgesteld wordt. 
De scores van scholen onderling zijn dan beter te 
vergelijken. 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Landelijk 
gemiddelde 535,3 535,1 

 
534,7 534,4 534,8 

Score De Grote 
Lier 
ongecorrigeerd 537,7 534,5 

 
 

539,3 537,8 536,8 

Score De Grote 
Lier gecorrigeerd 535,8 533,3 

 
536,9 535,6 534,6 

 
Uit bovenstaande tabel kunt u aflezen dat de leerlingen 
het goed gedaan hebben. De totale ongecorrigeerde 
gemiddelde score zit boven het landelijk gemiddelde. Wij 
feliciteren de leerlingen met het behaalde resultaat! Als 
we het resultaat vergelijken met de groep leerlingen op 
eenzelfde soort school dan scoren we dit jaar iets lager. 

Uitstroom naar voortgezet onderwijs 

Achtenvijftig leerlingen gaan dit schooljaar De Grote Lier 
verlaten. Hieronder ziet u naar welk schooltype ze gaan. 

Basis    : 2 leerlingen 
Basis/kader   : 6 leerlingen 
Kader    : 1 leerling 
kader/theoretisch  : 4 leerlingen 
VMBO-T    : 7 leerlingen 
VMBO-T/Havo   : 8 leerlingen 
Havo    : 14 leerlingen 
Havo/VWO   : 7 leerlingen 
VWO    : 10 leerlingen 
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 Schoolfotograaf 
 
De fotograaf komt op as. dinsdag 16 juni om 13.15 uur om 
de kinderen te fotograferen die afwezig of ziek waren op 
12 maart. 

 
 
 

 
 

CARTAMORE: 
HET KAARTSPEL VOOR IN DE VAKANTIE 

VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN 
 
Op zondag 14 juni zal er een workshop plaatsvinden van 
het kaartspel voor twee personen: CARTAMORE. Juist 
voor in de vakantie is het zeer zinvol om op rustige tijden 
dit spel te kunnen spelen. Het spel bestaat uit twee 
kaartblokken en een gewone stok kaarten. Het spel is 
geschikt voor alle leeftijden. Onder leiding wordt de 
mogelijkheid geboden om met dit bijzondere kaartspel 
kennis te maken.  

 

 
Dus:  

Wat: workshop kaartspel voor twee 
Onder leiding van: Piet van Eekelen 
Voor wie: kinderen en volwassenen  

Wanneer: zondag 14 juni. Aanvang 15.00 uur 
Waar: in het LOP Esdoornlaan 3 

Deelname: gratis 
 

 
Belangrijke data 
 
19 juni vrije vrijdag leerlingen groep 1 t/m 3 
25 juni schoolreis voor alle leerlingen  
26 juni Tierelier Info 
29 juni rapport 
07 juli studiemiddag alle leerlingen ’s-middags vrijdag 
07 juli 10-minutengesprekken  
 

Kamouders gezocht 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
Middels deze brief zijn wij op zoek naar kamouders. 
Bij de laatste controle direct na de meivakantie hadden 
we niet genoeg kamouders om alle leerlingen van onze 
basisschool te kunnen controleren. 
Dat vond ik heel erg jammer. Mede omdat het een taak 
van de school is, na iedere vakantie op luizen te 
controleren. Ik ben blij dat er vele ouders gehoor hebben 
gegeven dit dan zelf thuis te doen. 
Ik hoop dat we volgend schooljaar met veel kamouders 
volop kunnen controleren. 
Daarom  vraag ik jullie om hulp. 
Na elke schoolvakantie én twee weken na die betreffende 
datum wordt gecontroleerd op de maandag- en de 
woensdagochtend. Er wordt van half 9 tot uiterlijk half 10 
gecontroleerd. Ik zeg uiterlijk half 10 omdat dat dit jaar 
deze tijd helaas vaak werd overschreden. Dat gaan we 
volgend schooljaar anders aanpakken. Bovendien vind ik 
dat we na de controle koffie of thee verdiend hebben. 
Zo wordt het nog gezelliger. Ik hoop dat u allemaal 
massaal de brief invult. Ik zou zo op deze manier graag 4 
kamouders per klas willen inzetten. 
Dan kunnen we veel eerder klaar zijn. Nu zijn er enkele 
klassen waar zelfs geen of één kamouder actief is. Dat is 
veel te weinig. 
We beginnen maandag 31 augustus en woensdag 2 
september. Tot dan! 
Met vriendelijke groet, 
Lenneke Peters 
lenneke.peters@gmail.com 
Luizencoördinator Basisschool de Grote Lier 
 
Onderstaand strookje graag inleveren voor 3 juli as. 

 
1. Ik wil volgend jaar (weer) mee helpen als kamouder.    
Ja / Nee* 
2. Zo ja, dan kan en wil ik helpen op de 
● maandagochtend Ja / Nee* (*doorstrepen wat niet van 
toepassing is) 
● woensdagochtend Ja / Nee* 
● Ik kan op beide ochtenden Ja / Nee* 
 
Ik heb een voorkeur voor ______________________ 
(maandag of woensdag) 
 
Naam:__________________________________________ 
 
Ouder van:________________________________volgend  
 
jaar in groep _____________ 
 
E-mailadres:  
 
_______________________________________________ 
 


