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De jarigen van de komende week 

 

Week 45  08 november 2021 
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Feline 6 
Sam 9 
Noëll 7 
Indi 4  

Luuk 10 
 

Juf Chantal 
Juf Gaby 
Juf Els 
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Thema avond 
Dinsdag 16 november is onze thema avond. Vanwege de nieuwe maatregelen in verband met Corona 

kunnen we dat helaas niet op school door laten gaan. Maar! We gaan er een live online bijeenkomst van 
maken zodat iedereen alsnog, op veilige afstand, kan aansluiten. Dit zullen we gaan doen via Zoom.  

Via Klasbord zullen we binnenkort uitleggen hoe het in zijn werk gaat. 
 

IEP  
IEP is ons leerlingvolgsysteem. In november vullen de kinderen de ‘hart en handen’ instrumenten in van 
IEP. Dit doet ieder kind persoonlijk op een Chromebook. De resultaten hiervan worden in 
spindiagrammen weergegeven en komen in het Rapportfolio te staan onder ‘Documenten’. 
De volgende onderdelen vallen onder ‘hart en handen’: 

 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Het IEP LVS geeft een beeld van de sociale en emotionele vaardigheden en 
ontwikkeling van de leerling. Belangrijke aspecten die terugkomen in het profiel 
van de leerling zijn het beeld dat de leerling van zichzelf heeft, de manier 
waarop de leerling daarmee omgaat en de rol die de leerling aanneemt in 
sociale situaties. Ook het omgaan met en het inleven in de gevoelens van jezelf 
en de ander wordt in beeld gebracht. 

Leeraanpak 
Een belangrijke voorspeller voor studiesucces in het voortgezet onderwijs is hoe een leerling het leren 
plant en organiseert. Daarnaast spelen ook doorzettingsvermogen en prestatiemotivatie een grote rol. 
Deze kenmerken worden bij het onderdeel leeraanpak in kaart gebracht. 
Leerlingen beantwoorden vragen die bijvoorbeeld gaan over hoe ze werken tijdens de les of hoe ze 
omgaan met het maken van opdrachten. Ook hier wordt door de vraagstelling het geven van sociaal 
wenselijke antwoorden beperkt. 
 
Creatief vermogen 
Het creatief vermogen meten we met een meetinstrument dat door TNO is ontwikkeld. De leerlingen 
geven in deze test op een zevenpuntsschaal aan in hoeverre de stellingen bij hen passen. Eigenschappen 
als nieuwsgierigheid, interacteren met anderen en vindingrijkheid worden in kaart gebracht. 
Daarnaast speelt in de test ook de context van de school mee, of daar ruimte en steun is voor kinderen 
om zich creatief te uiten. Op basis van de test krijgen leerlingen een passend profiel inclusief praktische 
handvatten voor de praktijk. 

 

Metamorfose Sint  
 
Aanstaande vrijdag, 12 november, wordt de school weer 
omgetoverd in Sinterklaassfeer. Hier kan de AC jullie hulp 
goed bij gebruiken!  
Het zal plaatsvinden 14.30 tot 16.00 uur.  
Indien nodig, is er kinderopvang met een leuke activiteit! 
 
De kinderen zullen weer gaan genieten van een mooi 
versierde school. Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 

 
 
 
 



Bibliotheek 
Leesplezier is heel belangrijk voor kinderen. Dit kan je o.a. stimuleren door ze zelf boeken te laten kiezen 

in de bieb. Maar wist je dat kinderen met een bibliotheekpas niet alleen boeken kunnen lenen,  
maar ook bijvoorbeeld gratis online kunnen oefenen op Junior Einstein? 

 
Op de website vind je verschillende vakken. Bijvoorbeeld rekenen, topografie en begrijpend lezen.  

Als je klikt op één van de vakken kun je aangeven in welke groep je kind zit. Hierna geef je aan op welk 
niveau je wilt oefenen en kan je kind ermee starten. 

 
Junior Einstein is gratis voor leden van de Bibliotheek. Inloggen doet je kind met zijn lenerspasnummer en 

het wachtwoord dat hij gebruikt voor het verlengen of reserveren van materiaal dat je hebt geleend. 
 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/informatie-over-abonnement.html 
 

Let op: Je moet dan niet inloggen via Junior Einstein zelf, maar via de bibliotheek. 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitale-bronnen/digitale-bronnen-jeugd.html 

Kies voor: naar Junior Einstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkeltje Nederland 
Voor een kindertelevisieprogramma van de EO/ZAPP, zijn we op zoek naar kinderen tussen de 9 en 14 jaar 

die binnen Nederland gaan verhuizen en dat met ons willen delen.  
Waar gaat de verhuizing naartoe? Wat ga je het meest missen en wat helemaal niet?  

Ga je naar een klushuis of een nieuwbouwhuis? Mag de poes mee?  
Laat het ons zien! Kinderen die het leuk vinden om hun verhuisavontuur met ons te delen, kunnen zich 

aanmelden door een mail te sturen naar enkeltjenederland@tuvalu.nl 
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