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EindCIto: groep 8: mooi resultaat voor de Klepper!           

Deze week kwamen de resultaten binnen van de CITO eindtoets van de groepen 8. Met een gemiddelde score 

van 535,8 boeken we een mooi en ruim voldoende resultaat!  

 

Gedurende het afgelopen schooljaar hebben de collega’s van groep 7 en 8, samen met de directie en 

kwaliteitsondersteuner een intensief opbrengstgericht traject gevolgd: ‘groep 7 en 8 op volle kracht’.  

De CITO-uitslag van de groepen 8 is hiervan een eerste mooi resultaat.  

We zijn trots op onze leerlingen en de leerkrachten!  

 

 

Veranderingen TSO 

Met ingang van 1 juni gaan er enkele veranderingen plaatsvinden rondom de TSO.     

 

De groep leerlingen die op school gebruik maakt van de TSO is groot; de opvang wordt tot nu toe verzorgd door 

vrijwilligers, veelal ouders. Het opvangen en begeleiden van een grote groep kinderen is ‘een flinke klus’; met 

name bij de bovenbouwgroepen vraagt dit om andere begeleiding dan bij de onderbouw. Ons streven is dat alle 

deelnemers, zowel kinderen als begeleiders, zich prettig en veilig voelen tijdens de TSO-tijd.  

 

In overleg met de betrokkenen, het team en de MR van de Klepper is besloten om ter ondersteuning van het 

team vrijwilligers een professionele kracht in te huren bij Nummereen kinderopvang.  Haar naam is Miranda 

Koenraads. In het volgende berichtje in dit Kleppoortje stelt ze zich aan u voor.  

 

Daarnaast betekent dit dat het dagtarief voor de TSO wordt verhoogd. Met ingang van 1 juni a.s. zal het tarief 

voor TSO  €1,75  bedragen per overblijfmoment.  

 

Daarnaast zijn de afspraken rondom buiten spelen voor de hele school opnieuw besproken, waarmee we 

duidelijkheid en eenduidigheid creëren voor de hele school. Deze regels zijn geplaatst op de website (TSO). 

 

 

 

TSO : Miranda Koenraads stelt zich voor 

Beste ouders en kinderen,  

Ik wil me graag even voorstellen. 

Ik ben Miranda Koenraads en ben al ruim 20 jaar werkzaam in de kinderopvang. Ik heb een zoon van 12 jaar en 

woon in Achel. 

Ik vind het heel leuk om met kinderen te werken, omdat het iedere dag anders is.  

Vanaf maandag 14 mei kom ik het TSO team versterken. Ik zal bij de bovenbouw staan.  
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Tot ziens bij de TSO. 

Groeten Miranda 

 
 

  

 

Groep 5 en 6 van de Klepper geven concert! 

Dinsdagavond 15 mei vond er een druk bezocht concert plaats van de leerlingen van de groepen 5 en 6 

van de Klepper, samen met de fanfare. Het was het prachtige resultaat van de muzieklessen op 

school door Art4U . Het was een prachtige uitvoering, waarvan het publiek en de deelnemers 

genoten.   

 

  


