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Hoogtepunt 
van het jaar
Oktober 2013, op het 
schoolplein van De 
Teugelaar:

265 kinderen en 15 
leerkrachten dansen en 
zingen samen: ‘Wij zijn klaar 
voor de start!’
De aankondiging van een 
sportieve en mooie 
kinderboekenweek!
 

2013 betekende voor De 
Teugelaar: het doorzetten van 
de professionalisering van de 
leraren m.b.t. de zorg in de 
groep. We legden de nadruk 
op het afstemmen van het 
onderwijsaanbod op elk 
individueel kind. De leraren 
werden geschoold in het 
voeren van diagnostische 
kindgesprekken.
Samen leren met hoofd, hart 
en handen kreeg in 2013 nog 
meer handen en 
voeten. Dit betekende dat het 
zichtbaar werd in de groepen 
en dat het kinderen mogelijk 
werd gemaakt om tijdens het 
leren hun hoofd, hart en 
handen in te zetten. Het totale 
kind werd gezien. Dit vroeg 
scholing en een actieve 
deelname van de leraren om 
het ‘onderwijs binnen de 
meervoudige intelligentie’ 
vorm te geven. 
Vanzelfsprekend hebben we 
vastgehouden aan het 
coöperatief werken, waardoor 
kinderen en leraren samen 
blijven leren.
Twee maal per jaar vinden, 
verspreid over 3 weken, de 
ateliers plaats. Deze 
groepsdoorbrekende 
workshops worden gegeven 
door collega's en ouders met 
een brede range aan keuzes. 
Dit zijn fantastische weken, 
om elkaars talenten te 
bewonderen.
De Teugelaar is gestart met 
het kunstproject ‘Ken je 
klassieken’, waarbij er iedere 
vier weken een beroemd 
schilderij prominent 
aanwezig is in de school. 
Iedere groep werkt twee 
lessen uit, met behulp van de 
methodiek ‘Laat maar zien’.
In december 2013 werd het 
team geschoold in het voeren 
van De Taalronde, met als 
doel de spreekvaardigheid, 
het stellen en de 
woordenschat van de 
kinderen op een hoger niveau 
te brengen. Kinderen laten 
deze ‘groei’ zien via 
zelfgemaakte lijstjes en 
teksten.

Een terugblik 
op 2013

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2013

2014: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www.deteugelaar.nl

Juf Josephine & juf Mandy  
Juf Josephine & juf Mandy 
zijn de gediplomeerde 
Interne Cultuur-
coördinatoren voor De 
Teugelaar! 
 

Gehoord in de klas

Alle Rembrandts en Picasso’s 
Alle Rembrandts en Picasso’s 
onder onze kinderen, die 
zich ontpoppen tot grote 
kunstenaars!

Inschrijving vierde generatie
De overgrootmoeder, de 
oma en de vader van Justin 
Peters hebben hun 
kindertijd op De Teugelaar 
doorgebracht en nu is het 
zover voor Justin. In 
februari 2014 is hij de vierde 
generatie op deze school! 
Hoe bijzonder is dat!

De Teugelaar gaat verder in 
het vormgeven van de 
basisondersteuning binnen 
Passend Onderwijs. 
De leraren gaan met de 
leerlingen de mogelijkheden 
en ondersteuningsbehoeften 
na, d.m.v. het voeren van het 
diagnostische kindgesprek. 
De leraren werken continu 
aan het vergroten van eigen 
deskundigheid en zijn 
begeleidingscompetent in het 
realiseren van Passend 
Onderwijs.

De Teugelaar richt zich hierin 
Schadewijkgericht op de 
samenwerking met IKC 
Regenboog.

Binnen de school zal de 
profilering van Samen leren 
met hoofd, hart en handen 
verder vorm worden gegeven. 
Er volgt voortzetting in 
ateliers; Laat maar zien; Ken 
je klassieken; de boekenkring 
en de taalronde. Dramalessen 
en uitvoering van ICT in 
Prowise zullen hierin volgen.
Voor 2013 gebeurden er 
mooie dingen op De 
Teugelaar en die worden in 
2014 alleen maar mooier. Wat 
volgt, zijn de inspirerende 
gesprekken en acties over hoe 
we Samen leren met hoofd, 
hart en handen verder 
zichtbaar kunnen maken, 
met elkaar als team, samen 
met de kinderen, de ouders 
en de wijk.

 “Ik vind het fijn dat de
 juffen en meesters 
naar je mening luisteren.”

- Jorn uit groep 8

 “Ons schoolplein is lekker 
groot, waardoor je heel veel 
verschillende spelletjes 
kunt spelen.”

- Dagmar uit groep 6
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“Door de uitstapjes naar de 
Lievekamp en naar het 
Rijksmuseum leer ik nog meer 
over acteren en kunst.” 

- Maike uit groep 8

Hoogtepunt
van het

jaar

“Weet je wat ik zo mooi vind 
aan de ateliers? Je kiest iets 
wat je leuk vindt en je wordt 
er nog beter in.”

- Tijn uit groep 4


