
 
Nieuwsbrief 
Maandag 23 mei 2022 
 
IEP eindtoets 

Op 20 en 21 april hebben de leerlingen van de groep 8 de eindtoets van IEP gemaakt. In deze 
toets worden de leerlingen bevraagd op hun kennis en vaardigheden op het gebied van 
spelling, begrijpend lezen en rekenen.  
Vorige week hebben de leerlingen en hun ouders de resultaten van de toets ontvangen en we 
zijn trots om te kunnen vertellen dat de leerlingen de eindtoets goed hebben gemaakt. Alle 
leerlingen hebben in elk geval conform het advies, dat zij in februari hebben gekregen, 
gescoord en een aantal leerlingen zelfs daarboven. Voorheen werd er gekeken naar een 
gemiddelde score van de groep. Nu wordt er vooral gekeken of de leerlingen de doelen op de 
referentieniveaus hebben behaald. De inspectie gaat uit van 85% op IF (fundamenteel niveau) 
niveau en 49% op 2F/1S (streefniveau). Voor spelling en begrijpend lezen voldoen wij 
ruimschoots aan de normen van de inspectie zowel op 1F als op 2F niveau. Voor rekenen 
voldoen wij ook ruimschoots aan het 1F niveau en nagenoeg aan het 1S niveau. Gemiddeld 
hebben de leerlingen ook boven het landelijk niveau gescoord. 
Een prachtig resultaat waar we trots op zijn! 
 
MR verkiezingen van de oudergeleding, de uitslag 

Veel ouders hebben de afgelopen dagen gestemd op ouders die zich kandidaat hadden 
gesteld voor de MR verkiezingen. 
Ik wil nogmaals benoemen dat het ontzettend fijn is dat er zich ruim kandidaten gemeld 
hadden!! 
De stemmen zijn geteld en we hebben een compleet nieuwe afvaardiging van ouders in de 
oudergeleding van de MR de komende jaren. 
Op volgorde van de kandidatenlijst zijn de nieuwe MR leden: 

• Ellen Brand-Piek (moeder van Roos, Tessa en Noor Brand) 
• Evert Jan Bagerman (vader van Laurens, Pepijn en Kasper Bagerman) 
• Jessica Vogelzang (moeder van Lewis en Madison Jansen) 
• Karin Visser (moeder van Floor, Marijn en Anouk Verhoef) 
•  

Wij wensen deze nieuwe MR ouder-leden een goede tijd toe in de MR van de Markesteen. 
 
Ontruimingsoefening 

Wij hebben de ontruimingsoefening die in de week van 9 mei plaats zou vinden verzet naar 
deze week. Deze ontruimingsoefening heeft vandaag plaats gevonden. 
Mocht u nog vragen en/of tips hebben naar aanleiding van de ontruimingsoefening dan kunt 
u altijd bij Claudia van Dorsten, hoofd BHV, terecht. 
Met vriendelijke groet, 
Regina Frederiks, Nathalie Vogelzang, Jorien Griffioen, Claudia van Dorsten  
(BHV’ers) 
 



 
 
Presentatie schetsontwerp van het nieuwe groene schoolplein 

Zoals u weet zijn we druk bezig met het voorbereiden van het vergroenen en aanpassen van 
ons schoolplein. 
Vandaag,  23 mei om 16.00 uur komen de hovenier en de ontwerper van het plan het eerste 
schetsontwerp presenteren. 
U kunt hierbij aanwezig zijn. 
Mocht u dat leuk vinden, wilt u dit dan naar mij mailen? 
directie-markesteen@ooz.nl  
 
 
Herhaling: Avond4Daagse 2022 

Over ruim 2 maanden is het zo ver, de Avond4Daagse! Dit 
jaar kunnen we -van 13 juni tot en met 17 juni- eindelijk 
weer als school meelopen! Fantastisch natuurlijk omdat de 
afgelopen 2 edities niet door konden gaan. Binnenkort zal 
er meer informatie volgen zoals de routes (5km en 10km) 
en om je bijvoorbeeld op te geven maar houdt de datums 
vast vrij want hoe meer zielen hoe meer plezier met 
elkaar! 
Wij hebben nog wel 6 hulpouders nodig om alles goed te organiseren. Heb je je nog niet 
opgegeven maar help je graag mee? Geef je dan op via 
ons aanmeldformulier: https://forms.office.com/r/N33LZRgxsS of stuur een e-mailbericht 
naar ac-markesteen@ooz.nl met vermelding van je contactgegevens. 
 
 
 
Agenda 
   

Donderdag 19 mei tot en met 3 juni IEP toetsweken groep 3 tot en met 7 
Maandag 23 mei 16.00 uur presentatie schetsontwerp plein 
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei Vrije dagen i.v.m. Hemelvaart 
Maandag 6 juni Vrije dag i.v.m. Pinksteren 
Dinsdag 7 juni Nieuwe nieuwsbrief 

 
Bijlagen: geen 
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