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VAN HET TEAM 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Gisteren was de laatste dag om de stemformulieren m.b.t. 

andere schooltijden in te leveren bij de leerkracht(en) van uw 

kind(eren). 

Morgen komen we met een delegatie van de klankbordgroep 

bij elkaar om de stemmen te tellen. 

U kunt dan de uitslag in de 

volgende Weilustwekker lezen. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop wel dat u 

allemaal uw mening hebt gegeven, zodat we zeker kunnen zijn van een 

groot draagvlak bij hetgeen we volgend schooljaar in gaan voeren.  

 

Gisteren was de school uitgenodigd voor een 

hoorzitting bij de Gemeente Breda i.v.m. de 

plannen om de zebrapaden aan de Tilburgseweg weg te halen. Namens 

en met een aantal ouders was daar bezwaar tegen aangetekend.  

De Gemeente is en blijft voornemens om de zebrapaden te 

verwijderen, maar er zijn toch wel zorgen over de wijze waarop onze 

leerlingen die aan de andere kant van de Tilburgseweg wonen nu veilig moeten en kunnen 

oversteken. Wij hopen dus dat er een oversteekvoorziening voor onze leerlingen en hun ouders 

blijft bestaan of wordt gecreëerd.  

Hoe moeten leerlingen het immers voor elkaar krijgen om op tijd op school te zijn als zij tijdens die 

spitstijden niet kunnen oversteken. 

Over enkele weken volgt de uitspraak over het advies van de hoorcommissie, wat overigens weer 

niet ‘bindend’ is voor de Gemeente. Ik zal u op de 

hoogte proberen te houden. Het is immers relevant 

voor een aantal van onze leerlingen.  

De school is wel meer afhankelijk van veilige 

verkeersvoorzieningen voor leerlingen om veilig op 

school te komen. De stoplichten met zebrapad op de 

Heerbaan bijvoorbeeld. 

Als het beleid van de Gemeente gaat zijn om zebrapaden te vermijden op ontsluitingswegen (wat 

Tilburgseweg en Heerbaan immers beide zijn), wordt het wel lastiger om veilig en op tijd op school 

te komen. 



 

Je kunt aan alles merken dat we de tweede helft van het schooljaar al weer zijn ingegaan.  

We bereiden ons voor op Carnaval. We zijn al weer volop aan het testen en toetsen, om de 

voortgang van ons onderwijs en de ontwikkelingen van de leerlingen goed in beeld te kunnen 

brengen. Binnenkort worden de rapporten weer gemaakt en volgen de ouderavonden. 

Volgende week gaan de leerlingen van groep 8 de proeftoets doen voor de CITO eindtoets. We 

gaan het digitaal afnemen deze keer. We gaan ook hier dus weer met 

de ontwikkelingen mee en een goede voorbereiding is het halve werk. 

We hopen en gaan er weer een beetje van uit dat 

onze groep 8 leerlingen zich weer goed kunnen 

laten zien, al is de CITO eindtoets niet meer 

alleen bepalend voor het advies voor het 

voortgezet onderwijs. De uitslag kan er wel voor 

zorgen dat het advies naar boven kan en mag 

worden bijgesteld als de toets (boven verwachting) goed gemaakt wordt. 

Goede reden dus om je best te doen en je goed voor te bereiden. Iedereen weer heel veel succes 

gewenst.  

Ik wens u allemaal weer een heel fijne week, mede namens het team van Kbs Weilust. 

 

Met vriendelijke groet, Kees van Sprundel, directeur 

 

LEZEN OP SCHOOL 

De meeste kinderen leren lezen via een leermethode. Bij die leermethode horen toetsen. Met die 

toetsen meet de leerkracht of uw kind de lesstof goed heeft begrepen en onthouden. 

AVI en DMT worden op de meeste scholen, zo ook op Weilust, tweemaal per jaar afgenomen. Ze 

laten zien waar een kind in zijn ontwikkeling wat betreft technisch lezen staat en geven richting 

aan het niveau waarop teksten kunnen worden aangeboden. 

Wat is DMT? 

Bij DMT (Drie-Minuten-Toets) ligt de nadruk op de snelheid waarop kinderen losse woorden 

correct kunnen oplezen. 

Wat is AVI? 

Bij AVI ligt de nadruk op de snelheid waarmee kinderen teksten (verhaaltjes) correct kunnen 

oplezen. Het AVI-niveau is een handig hulpmiddel bij het uitzoeken van een boek. 

Het AVI-niveau is opgebouwd uit M(idden) of E(ind) en een nummer van de betreffende groep (3 

t/m 7). AVI-E4 verwijst bijvoorbeeld naar het niveau dat het gemiddelde kind aan het einde van 

leerjaar 4 beheerst. Het hoogste niveau is overigens AVI-Plus. Als uw kind AVI-Plus beheerst, dan 

betekent dat dat uw kind in principe voldoende vaardig is om teksten voor te lezen die worden 

aangeboden op de middelbare school. 

Nieuwe versies toetsen 

Het huidige toetspakket ‘DMT en AVI’ is uitgegeven in 2009. Daarom zijn zowel de woorden en 

teksten als de normering aan vernieuwing toe. DMT en AVI zijn volledig vernieuwd.  

Op Weilust worden de leerlingen vanaf dit schooljaar getoetst met behulp van deze nieuwe 

toetsen, AVI en DMT. Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn dat de scores van uw kind afwijken 



van vorige afnames. Heeft u vragen over het leesniveau van uw kind, dan kunt u deze altijd stellen 

aan de leerkracht van uw kind. 

 

ANDERE SCHOOLTIJDEN 

Om een beeld te kunnen vormen hoe het m.b.t. dit onderwerp in Nederland gesteld is kunt u op 

onderstaande link klikken. Dat verwijst naar een artikel uit de nationale onderwijsgids. 

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/basisonderwijs/nieuws/42327-meeste-basisscholen-

hanteren-geen-traditionele-schooltijden-meer.html 
 

VAN KOBER 
 

THEMA KLEDING BIJ PEUTERTUIN WEIDETUIN 

Afgelopen maandag- en 
dinsdagochtend was het koffie-
inloopochtend. Alle ouders, opa en 
oma’s en andere verzorgers waren van 
harte welkom.  
 
We zijn nu bezig met het thema 
kleding. De kinderen mochten samen 
met de ouders een grote tekening 
maken van hun lichaam en de kleding. 
Er werden mooie tekeningen gemaakt. 
Het was weer een gezellige ochtend. 
 
Hartelijke groeten, Carolien, Rianne en 
Ilse van peutertuin Weidetuin 
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UIT DE WIJK/UIT DE STAD 

 

De Nationale Voorleesdagen zijn traditiegetrouw voor het 

grootste deel op peuters en kleuters gericht, maar wij 

hebben ook voor de wat oudere kinderen twee leuke 

activiteiten namelijk twee schrijvers die gaan voorlezen uit 

hun eigen boek. 

Komende zaterdag 27 januari is dat Martin Bos , met: ‘Mijn 

opa is een boef, maar wel een hele liefe’. Leeftijd ca. 8 tot 12 

jaar. 

Zaterdag 3 februari komt Klaartje Scheer met: ‘De Magische 

Schaar’. Zij vertelt uit haar boek met de kamishibai (een verteltheatertje). Leeftijd 6 tot 12 jaar. 

Bij beide voorstellingen is livemuziek aanwezig, we maken er een gezellige middag van. 

We beginnen om 15.00 uur. Deze mooie verhalen zijn te horen en te zien in De kinderboekentuin, 

Speelhuislaan 80 in Breda. 

Kom jij ook? 

Aanmelden is fijn, dan kunnen we een beetje inschatten hoeveel mensen er komen. Dan kan via 

info@kinderboekentuin.nl 
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