
Het kind  Onderwijs Ruimte Samen Zien & Zijn

Hoogtepunt van het jaar
Wij zijn enorm trots op het behalen van de prijs ‘fitste school van Oss 2016’. 
De wisselbeker werd speciaal uitgereikt door Osje, namens Dat is Oss; JOGGNL en 
BattleFitsteschool. Wij gaan gewoon verder met het eten van groenten en fruit; 
lekker bewegen tussen de lessen door en het drinken van veel water. Wie weet 
winnen we de beker in 2017 weer?!
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Een terugblik op 2016 

Kinderen uit groep 7 en 8 
voeren het woord in start- en 
rapportgesprekken. In de 
doorgaande leerlijnen voor 
rekenen en spelling worden 
kinderen geobserveerd via 
Kijk!; ook vindt er observatie 
plaats volgens het expliciete 
directe instructiemodel; 
toetsen en diagnostische 
kindgesprekken.

Een goed begin is het halve 
werk! Dit geldt zeker voor de 
groepsvorming aan het 
begin van het schooljaar. De 
eerste weken van het 
schooljaar zijn cruciaal voor 
het creëren van een fijne 
sfeer in de groep. Daarom 
zijn we in alle groepen 
gestart met de gouden 
weken.

We continueren 
startgesprekken met ouders, 
waarin wederzijdse 
verwachtingen worden 
uitgesproken. 
Inhoudelijk blijven we de 
lesinhoud delen via 
themaboek; memo en 
klasbord.

4 maal per jaar presenteren 
de kinderen groep 
doorbrekend aan elkaar wat 
ze hebben geleerd in de klas 
in de Hoofd, hart, handen 
presentatie.
Op deze manier oefenen ze 
om voor een grote groep 
zichzelf te laten zien. 
Waardevol voor later.

Met spelling en rekenen 
worden alle kinderen van 
3-8 actief betrokken. Het 
lesdoel is zichtbaar in de klas 
en blijft een rol spelen. 
Kinderen krijgen bedenktijd, 
ze overleggen met het 
schoudermaatje en maken 
denkstappen en antwoorden 
zichtbaar op het wisbord. 
Kinderen en leerkrachten 
beleven plezier aan EDI 
(expliciete directe 
instructie).

We kijken met plezier terug op 
een geslaagd 2016...

Dat verdient een pluim! 
Opstekers uit 2016

Voor de huidige groep 7/8
Zij verdienen een pluim 
voor hun voorstel in de 
gemeenteraad. Helaas 
hebben jullie net niet  
gewonnen.

Voor juf Mandy en Juf Marina
Zij verdienen een pluim voor 
het behalen van hun diploma’s 
voor rekenspecialist en 
gedragsspecialist. Fijn, meer 
expertise in de school! 

Voor de èchte Zoen & Zoefstrookgebruikers
Ouders die meewerken aan de 
veiligheid op het parkeerterrein voor 
school verdienen een hele grote 
pluim! Ook als er geen controle is… 
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2017: we gaan er tegenaan!

Gehoord in de klas

SAMEN > We begeleiden kinderen zo dat zij zich optimaal en met 
plezier kunnen ontwikkelen. We streven naar een leer- en werksfeer 
waarbij kinderen en leerkrachten zich veilig  voelen. Wie goed in zijn 
vel zit, komt tot betere prestaties!
Kinderen geven aan dat we het pestgedrag aanpakken, alleen willen ze 
zelf leren hoe je dat kunt oplossen. Noodzaak om de sociale 
veiligheidsbeleving te monitoren en een passende methodiek hiervoor 
te  hanteren.

HET KIND > We leren het kind en zijn talenten kennen in al zijn 
eigenheid, creativiteit en diversiteit. We leren en werken op basis van 
respect en vertrouwen met hoge verwachtingen wederzijds. 2017 
wordt het jaar van kritischer signaleren om zo te voorkomen dat de 
ontwikkeling van het kind stagneert.

Leerling wordt gevraagd naar haar 
droomberoep. Schrijft op: “Floskundige”

– Leerling groep 4 

In een tekst wordt gevraagd om welk land het 
gaat. Schrijft op: “Rustland”

– Leerling uit groep 8

Samen leren met hoofd, hart en handen

Leid aad Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld 

maken we ruimte en zien we elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.
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