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Beste ouders,  
 
Afgelopen maandag hebben we u middels een e-mail 
geïnformeerd over de start van het HSL Ouderportaal 
welke vandaag, vrijdag 2 maart  ‘online’ gaat. Tevens 
hebben we het beleid m.b.t. dit ouderportaal met u 
gedeeld. Vandaag sturen we u de laatste 
Oudernieuwsbrief per mail toe. De Engelse vertaling van 
school - organisatorische zaken kunt u iedere maandag 
nog op de HSL website lezen. We hopen dat door de 
invoering van het Ouderportaal de communicatie tussen 
de HSL en ouders nog efficiënter en betekenisvoller zal 
gaan verlopen.  
 
Tijdens de assembly hebben we vandaag genoten van het 
optreden van de kinderen van groep 5b. Ze hebben ons 
op een prachtige en creatieve manier laten zien wat ze 
hebben geleerd over de IPC Unit ‘Paintings, Pictures and 
Photographs’.  
 
Na bijna 7 jaar werkzaam te zijn geweest op de HSL heeft 
juf Karin aangegeven aan het eind van het schooljaar 
haar werkzaamheden te beëindigen. 
De HSL is juf Karin zeer erkentelijk voor alles wat ze 
gedurende de jaren heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen en het verder verbeteren 
van het onderwijs voor de leerlingen.  
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We wensen haar alvast heel veel geluk en succes bij de volgende stap in haar leven en 
carrière. 
 
Esmee Reijngoudt heeft inmiddels als Front Desk medewerker afscheid genomen van de 
HSL. Esmee is de afgelopen twee jaar op vrijwillige basis in deze functie werkzaam 
geweest op de HSL.  
We willen Esmee van harte bedanken voor de werkzaamheden die zij gedurende de 
afgelopen jaren op de Front Desk en als vrijwilligster in de bibliotheek heeft verricht.  
 
Met vriendelijke groet, 
Meino Meines Principal HSL 
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Naar aanleiding van de enquête over opvoedvragen organiseren wij op maandag 12 
maart  een ouderbijeenkomst over de onderwerpen: Sterk staan en Hou eens op! 
De bijeenkomsten zullen in het Nederlands gepresenteerd worden door Nederlandse 
kinderpsychologen die werkzaam zijn in Singapore. Om beide presentaties te kunnen 
volgen, zullen beide presentaties twee maal in twee rondes gepresenteerd worden.  
Wij hopen dat jullie allen aanwezig kunnen zijn. 
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Ieder jaar zijn in er in groep 7 ook leerlingen die aan het einde van het schooljaar zullen vertrekken 
naar Nederland of België. Sinds drie jaar wordt voor de kinderen die aan het einde van het 
schooljaar naar Nederland of België gaan de Drempeltest afgenomen. Kinderen in groep 7 
waarvan voor 25 april 2018 een uitschrijvingsformulier is ontvangen krijgen van de school een 
uitnodiging om aan de Drempeltest mee te doen. Ouders ontvangen dan automatisch van de 
administratie een uitnodiging. De Drempeltest vindt medio mei plaats.  
 
Voor de ontvangende basisschool in Nederland of België is de Drempeltest belangrijke informatie 
bij het formuleren van hun uiteindelijke schooladvies.  
 
Kinderen die aan het einde van groep 7 vertrekken naar Nederland/België krijgen ook een 
voorlopige indicatie voor het voortgezet onderwijs van de groepsleerkracht. De voorlopige VO-
indicatie is niet bedoeld als eindadvies, omdat kinderen zich in groep 8 nog verder ontwikkelen. 
Het geeft ouders daarentegen wel al een globaal idee op welke scholen voor VO ze zich kunnen 
oriënteren.  
 
De Drempeltest helpt de groep 7-leerkracht ook met het formuleren van de voorlopige VO-
indicatie. Zowel de voorlopige VO-indicatie als de uitslag van de Drempeltest worden tijdens het 
laatste rapportgesprek medio juni met de ouders besproken.  
 
De voorlopige VO-indicatie in combinatie met de Drempeltest geeft zowel de ouders als 
ontvangende basisschool voldoende handvatten bij respectievelijk het zoeken naar een 
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geschikte school als het formuleren van een uiteindelijk schooladvies.  
 
De Drempeltest kan worden afgenomen door Liane Bom op 25 april 2018. De scoring gebeurt 
extern in Nederland. Onder aan dit artikel volgt een korte beschrijving van de Drempeltest. 
 
Drempeltest 
 
De Drempeltest geeft een genuanceerd advies voor het voortgezet onderwijs. De Drempeltest 
richt zich op de aanleg van de leerling (‘wat zit erin’) en geeft vanuit deze invalshoek 
aanvullende informatie op de schoolprestaties (‘wat komt eruit’: de schoolvaardigheidstoetsen) 
en de ervaringen van de docent met de leerling.  
 
De Drempeltest meet de aanleg van de leerlingen op acht gebieden. De resultaten worden 
weergegeven op een schaal van schooltypen voor voortgezet onderwijs.    
 
De Drempeltest wordt afgenomen op papier en duurt ongeveer tweeënhalf uur. De scoring 
gebeurt extern in Nederland. 
 
Meer informatie over de Drempeltest op: 
www.boomtestonderwijs.nl/media/13/drempeltest_ouderleerkrachtbrochure.pdf 
 
 



 

 

  

 
  

 

 

 

 

ü ZATERDAG 10 MAART 9.00 – 11.00 UUR 

ONDERWIJSMARKT 

 

ü DONDERDAG 22 MAART 19.00 – 20.00 UUR 

SPRING CONCERT 

 

ü VRIJDAG 23 MAART 8:40 – 09.00 UUR 

BIG ASSEMBLY GROEP 6A 

 

 

 

 

 


