
2016: we gaan 
er tegenaan!
Door het maken van de LeidRaad hebben we 
helder voor ogen waar we de komende 5 jaar naar 
toe willen. Vanuit verschillende invalshoeken is 
bekeken met welke competenties wij de komende 
jaren aan de slag willen gaan voor zowel kind als 
leerkracht.

Wij willen graag van en met elkaar leren, dat doen 
we onder andere door bij elkaar in de klas te gaan 
kijken. Deze collegiale consultatie zorgt ervoor 
dat we elkaar kunnen helpen waar nodig is, 
blijven ontwikkelen en waardoor onze lessen nog 
beter worden. 

Ook kinderen gaan van en met elkaar leren door 
samen kritisch te kijken naar en te leren reflecteren 
op hun gemaakte werk bij OJW (Oriëntatie op 
Jezelf en de wereld) en creatieve vakken.

Met ingang van het nieuwe schooljaar starten we 
met een nieuwe rekenmethode.

We zijn ons aan het oriënteren op een 
doorgaande lijn Engels, zodat kinderen al eerder 
met deze wereldtaal in aanraking komen.
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Leerling: 
“Juf ik heb zo’n kriebel in mijn buik. Ow jee, hoe komt dat denk je? Geen idee. Heb je 
honger, nee, ben je verliefd, nee, moet je naar het toilet, nee, heb je dorst, nee, ben je 
zenuwachtig, nee, is er iets leuks/vervelends gebeurd, nee. Nou dan weet ik het ook 
niet. 10 minuten later.. Juf ik denk dat ik weet waarom ik een kriebel in mijn buik heb. 
Vertel! Ik denk dat ik te veel snot eet...”

Afgelopen jaar heeft de inspectie ons bezocht. We hebben 
met de kinderen een tableau vivant uitgevoerd met de 
trotsen van onze school. Vervolgens heeft de inspecteur een 
rondleiding gehad door onze school uitgevoerd door twee 
leerlingen uit groep 8, waardoor alle trotsen en de rest van 
ons onderwijs zichtbaar werd in de praktijk. De inspecteur 
was onder de indruk van het enthousiasme, de 
ontwikkelingen en de kwaliteit. We zijn blij met deze 
positieve beoordeling.

Naast de groepen 6 en 7 is dit jaar 
ook groep 8 gestart met de 
thema’s van OJW. We leren hierbij 
niet alleen binnen de school, 
maar ook buiten de school door 
leerzame uitstapjes te organiseren 
die aansluiten bij de thema’s. Zo 
is groep 8 bijvoorbeeld al naar 
Den Haag geweest om daar een 
rondleiding te krijgen in de 
Tweede Kamer. Ook ouders 
worden betrokken bij de thema’s, 
zo is er bijvoorbeeld al een 
huisarts in de groep geweest. 

Kinderen raken steeds meer 
vertrouwd met de digitale 
leeromgeving. Er worden 
prachtige werkstukken gemaakt, 
informatie gezocht en leerzame 
spelletjes gedaan op de Chrome-
books. Tijdens de mediaweken 
leren de kinderen op een veilige 
manier om te gaan met onder 
andere social media.

Om de kinderen het onderwijs te 
geven dat aansluit op hun niveau 
werken wij met groepsplannen 
die opgezet zijn vanuit de 
leerdoelen. Deze leerdoelen zijn 
gebaseerd op de leerlijnen van 
SLO (www.slo.nl). Zo kunnen we 
precies bepalen op welke doelen 
we extra in gaan zetten. Dit zorgt 
ervoor dat het lesaanbod nog 
gerichter wordt.

Leerling:
“Juf, ik denk dat ik een spiertje gebroken heb.”

Dat verdient een pluim! 
Opstekers van 2015
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Na 6 jaar voorzitter te zijn geweest van de 
Oudervereniging gaat Margot het stokje 
doorgeven aan een nieuwe ouder. Margot 
heeft zich voor meer dan 100% ingezet om 
alle activiteiten voor de kinderen op een 
geweldige manier te laten verlopen. 

Margot ter Horst

Invallers Natasja Geitel 
Dankzij de invallers kan ons 
onderwijs gewoon doorgaan. Met 
de flexibiliteit, het enthousiasme, 
de betrokkenheid en de grote
 inzet zijn wij heel erg blij!

Sinds een jaar bevrouwt Natasja de administratie. Wat 
fijn dat zij ervoor zorgt dat onze Express tweewekelijks 
verzonden wordt, de administratie op orde is en zowel 
ouders als het team op een enthousiaste manier te 
woord staat en waar nodig de helpende hand toesteekt 
of mooie foto’s maakt.

Hoogtepunt
van het

jaar

Leerling:
 "Ik heb last van 
plankenkoorts"  
"O, is dat 
besmettelijk?"


