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Belangrijke data



Dinsdag 21 mei: Schoolreisje groep 1 t/m 6
Woensdag 22 mei: Leerkrachten groep E5-6 vieren hun verjaardag

Activiteiten
Schoolreisje
Dinsdag 21 mei gaan de groep 1 t/m 6 op schoolreis. Dit jaar worden twee dierentuinen
bezocht. De onderbouwgroepen 1, 2 en 3 gaan naar Dierenrijk, de groepen 4, 5 en 6 gaan
naar de Beekse Bergen. De kinderen lopen onder begeleiding in groepjes van ongeveer 6
door het park.
Groep 1 t/m 3: Rond 9.15 uur zal de bus vertrekken naar Dierenrijk en om 15.00 uur worden
we daar weer opgepikt. We zullen dan rond 15.30 uur terug op school zijn. Er wordt voor
eten en drinken gezorgd, dus er hoeven geen tassen mee! De kinderen krijgen een Korenaar
T-shirt aan, waardoor ze herkenbaar zijn in het park.
Groep 4 t/m 6: Rond 9.00 uur zal de bus vertrekken naar De Beekse Bergen en om 15.30
uur worden we daar weer opgepikt. We zullen dan, gezien de spits, tegen 16.30 uur op
school terug zijn. De kinderen moeten zelf voor eten en drinken zorgen. Een rugzak is aan te
raden, gezien ze hun tas de gehele dag bij zich moeten houden. De kinderen krijgen een
Korenaar T-shirt aan, waardoor ze herkenbaar zijn in het park.
We gaan er een BEESTACHTIG gezellige dag van maken!!

Inpakken en wegwezen (ook de biebboeken)
De verhuisplannen beginnen hier en daar al echt vorm te krijgen. In de voorbereiding van het
inpakken willen we u vragen om alle bibliotheekboeken, die uw kind geleend heeft van
school, in te leveren. Begin volgende maand wordt gestart met het inpakken van de
boekendozen. Is het boek nog niet uit? Geen paniek, inleveren hoeft niet direct. Lees maar
lekker uit en we zien de boeken graag begin juni terug in de schoolbieb!

Korenaar Kings Cruijffcourtkampioen
Afgelopen woensdag 15 mei was de vijfde voorronde van het Eindhovens Kampioenschap 6
tegen 6 Cruijffcourtvoetbal. Dit was een thuiswedstrijd voor De Korenaar, want deze

voorronde was op ‘ons eigen’ Cruijffcourt aan de koning Arthurlaan. Namens onze school
deed een team mee met kinderen uit E7 en 8ab.
Door het voetballen in de pauze op het Cruijffcourt hadden we een ingespeeld team, dat de
eerste twee wedstrijden met grote cijfers won. De derde en laatste wedstrijd was tegen de
medekoploper en bepaalde dus alles! In een heel spannende wedstrijd, waarin ze nu echt
aan de bak moesten, werd De Schelp uiteindelijk met 2-0 geklopt! De eerste plaats in deze
voorronde betekent plaatsing voor de finale die op woensdag 12 juni op de PSV Academy in
Tongelre gehouden zal worden.
We wensen onze Korenaar Kings heel veel succes!

Lege flessenactie - nieuwbouw
Na de zomervakantie is het eindelijk zover… We gaan verhuizen naar onze nieuwe school!!!!
De kinderen hebben ideeën voor het schoolplein en het leerplein kunnen bedenken. Alle
leerlingen hebben vervolgens kunnen stemmen op hun favoriete idee. Daaruit is gebleken
dat een Eggstoel en een kast voor en met buiten speelmaterialen favoriet zijn!
De kosten hiervoor zijn erg hoog en daarom gaan we een inzamelingsactie organiseren voor
plastic statiegeldflessen! (geen glas)
Wat? - Inzamelen plastic statiegeldflessen.
Waarom? - Eggstoel en een kast voor en met buiten
speelmaterialen!
Wanneer? – Vanaf maandag 20 mei t/m vrijdag 7 juni
Hoe? – De kinderen gaan met het kaartje waarop
nogmaals uitgelegd staat wat de bedoeling is zoveel
mogelijk flessen inzamelen bij familie, vrienden en buren.
Waar? – Inleveren kan in de boodschappenkarren in de
hal van de Vitruuf en de Elegast.
Op een ‘geldmeter’ die de hal komt te hangen zal de tussenstand van het binnengehaalde
bedrag bijgehouden worden.
We hopen op een mooi bedrag, zodat we de nieuwbouw aan kunnen kleden met de door de
kinderen gekozen materialen!

Eerste Communie 2020
Zit uw kind in het schooljaar 2019-2020 in groep 4 of hoger? En wilt u graag dat uw kind zijn
of haar eerste communie doet?

Kom dan op maandag 2 september om 20.00 uur naar het KTC St. Petrus, Kloosterdreef 31.
U wordt er bijgepraat over het nieuwe traject van gezinscatechese waarbinnen de eerste
communie een plaats krijgt.

TAALGROEP NEDERLANDS JAGERSHOEF
Het doel is participatie, beter Nederlands leren spreken het middel!!
Een praatje maken met de buren, meedoen aan een activiteit in de buurt, zelfstandig
afspraken maken, starten met een opleiding of starten met (vrijwilligers)werk.
Veel mensen van buitenlandse afkomst vinden dat moeilijk en spreken nog niet voldoende
Nederlands en willen hierbij graag ondersteund worden.
Na de zomervakantie start er op donderdagmiddag in Wijkgebouw Jagershoef Lohengrinlaan
1 een taalgroep.
De taalgroep wordt begeleid door taalcoaches van “Meedoen in de Wijken”.
Het zijn 20 lessen van 2 uur en ze zijn gratis.
Heeft U interesse/wilt U meer informatie of aanmelden, dan kunt U contact opnemen met:
Angela Verploegen tel: 06-55758913.
Er worden ook nog taalcoaches gevraagd.
In juni komt er dan een 1e intakebijeenkomst in Wijkgebouw Jagershoef voor diegenen die
zich hebben aangemeld. Dan wordt gekeken hoe de groep wordt samengesteld.
Dit initiatief is een samenwerking van Stichting Wijkbelangen Jagershoef, Basisschool de
Korenaar en Buurt in Bloei van WIJ Eindhoven.
SNEL OPGEVEN AUB!!!

Waar zijn wij als school mee bezig
Uitslag Cito eindtoets en schooladviezen
De cito-eindtoets was dit schooljaar behoorlijk veranderd.
De toets bestond nu uit 165 vragen verdeeld over 2 onderdelen namelijk taal en rekenen.
Voor het eerst werden deze vragen gemaakt in 2 ochtenden en niet zoals voorheen in 3
ochtenden.
Het aantal goed gemaakte opgaven wordt omgezet in een standaardscore.
Deze standaardscore ligt tussen 500 en 550.
Binnen deze scores liggen alle niveaus voor het voortgezet onderwijs.
De gemiddelde score van onze school is 534,0.
Volgens de inspectienormen vallen wij in schoolgroep 21.
Dit betekent dan wij als school moeten scoren tussen 532,0 en 536,0.
Ligt je gemiddelde score onder 532,0 dan scoor je bij de inspectie een onvoldoende.
Ligt je gemiddelde score tussen 532,0 en 536,0 dan scoor je bij de inspectie een voldoende.
Ligt je gemiddelde score boven 536,0 dan scoor je bij de inspectie een goed.
Onze score van 534,0 scoort dus midden in het voldoende gebied en wordt gewaardeerd
met voldoende.
Het landelijk gemiddelde was dit schooljaar 535,7. We zitten daar dus onder.
De afgelopen 4 schooljaren hebben we steeds gescoord boven de bovengrens van de
inspectie.

We zijn, ondanks de lagere score, erg blij met dit gemiddelde. De intelligentiescores van alle
leerlingen lagen dit schooljaar met een gemiddelde van 94,2 beduidend lager dan de
voorgaande schooljaren. Ook de adviezen vielen een stuk lager uit.

Praktijkonderwijs
VMBO-B
VMBO-K
VMBO-T
VMBO-T/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO
Totaal

Schooljaar 2017-2018
0 leerlingen => 0%
4 leerlingen => 7,8%
19 leerlingen => 37,2%
6 leerlingen => 11,8%
8 leerlingen => 15,7%
3 leerlingen => 5,9%
5 leerlingen => 9,8%
6 leerlingen => 11,8%
51 leerlingen => 100%

Schooljaar 2018-2019
1 leerling
=> 1,8%
13 leerlingen => 23,2%
16 leerlingen => 28,6%
13 leerlingen => 23,2%
5 leerlingen => 8,9%
2 leerlingen => 3,6%
4 leerlingen => 7,1%
2 leerlingen => 3,6%
56 leerlingen => 100%

Vorig schooljaar waren er 23 leerlingen (45,1%) die naar VMBO-b en k (praktijkgerichte
opleiding) gingen, dit schooljaar waren dat 30 leerlingen (53,6%).
Het aantal leerlingen dat vorig schooljaar ging naar VMBO-t, Havo en VWO (theoretisch
gerichte opleiding) was 28 leerlingen (54,9%). Dit schooljaar waren dat 26 leerlingen (46,4%)
De leerlingen hebben ondertussen hun individuele score mee naar huis gekregen.
We zijn als school heel trots op iedereen die heeft meegewerkt aan het behalen van deze
scores. In het bijzonder op onze leerlingen van groep 8.

Korenaar Ik doe mee

Iedere dinsdag 14.45/15.00 - 15.30 uur: Voorleeshalfuurtje:
hal Elegaststraat (groep1-2-3 je bent welkom)

Nieuwbouw

Aan de buitenkant is het niet te zien, maar er wordt hard gewerkt in de school. Nagenoeg alle muren
e
zijn gestukt, de technische installatie wordt geïnstalleerd, 1 muur is behangen met Vescom,
smeervloer ligt al op diverse plaatsen, etc. etc.
Kortom: de strakke planning ligt nog op schema.

Externen

