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02-09 Paardenmarkt 

 Vrij: groep 1 t/m 8 en 

Lichtenbeek  

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

  

De jarigen van de komende week 

 

Week 35  26 augustus 2019 

Website: www.obsdeesdoorn.nl 

e-mail: info@obsdeesdoorn.nl 

Telefoon: 0481-371349 

 

Levi 4 

Vincent 6 

Jaan 11 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2-z87s18cCFQluFAodxyYEwg&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-leather-agenda-notebook-image13335495&bvm=bv.101800829,d.d24&psig=AFQjCNGDgRZcB91R2Q9ZNtnWSKNi9LtUIw&ust=1441265917511715
http://www.obsdeesdoorn.nl/
mailto:info@obsdeesdoorn.nl


Startgesprekken 
Deze en volgende week wordt er met iedere ouder, samen met het kind, een startgesprek gevoerd. 

De bedoeling hiervan is kennismaking met elkaar om een goede start in het schooljaar te maken. 
Het is voor de leerkracht belangrijk om een goede vertrouwensrelatie met de ouders te hebben en 

wij denken dat een gesprek in het begin van het schooljaar daaraan bijdraagt. 
Ouders kunnen over hun kind vertellen en kinderen kunnen dit eventueel aanvullen. De bedoeling is 

dat er afspraken gemaakt kunnen worden en verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken. 
 

De school bepaalt niet hoe het gesprek eruit ziet, maar de leerkracht en de ouders en kinderen zijn 
hier sámen verantwoordelijk voor. Zo kun je denken aan: wat vind je nog moeilijk en wat wil je graag 
dit jaar gaan leren? Wat willen we samen gaan bereiken dit jaar? Zijn er nog belangrijke dingen die 

wij moeten weten? Er kunnen eventueel individuele afspraken gemaakt worden. 
 

We vinden het belangrijk dat het kind erbij aanwezig is, zelfs een kleuter! 
Ook al zal hij of zij niet direct deelnemen aan het gesprek, het is belangrijk om te merken dat papa 
en mama een gesprek met de leerkracht hebben en dat de kinderen voelen dat papa en mama het 

goed hebben met de juf of meester.  
Naarmate de kinderen ouder worden, zullen ze steeds meer aan het gesprek deelnemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gesprek duurt 10 minuten. De intekenlijsten hangen bij de deur van het klaslokaal. 
 

U hebt tijdens het startgesprek de mogelijkheid om het calamiteitenformulier aan te passen 
als er veranderingen zijn. 

 
In november komt dan vervolgens het 1e verslag in het Rapportfolio. Op dat moment zijn er géén 
10-minuten gesprekken. U kunt wel, indien u of de leerkracht daar behoefte aan heeft, intekenen 

voor een gesprek. Op de kalender noemen we dat “oudergesprek facultatief”.  
In maart volgt het 2e Rapportfolio en daar zijn wel weer voor alle ouders gesprekken aan gekoppeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Passend onderwijs voor talenten 
Aan het einde van elk schooljaar wordt de plusgroep geëvalueerd zowel op kind- als op schoolniveau.  
De kinderen hebben een evaluatie ingevuld en gaven daarbij aan dat ze meer pluswerk wilden gedurende 
meer uren tijdens de reguliere lessen binnen de groep.   
De leerkrachten gaven tijdens de studiemiddag, die wij in juni vorig schooljaar hadden, aan dat ze het 
lastig vinden welke kinderen naar de plusgroep kunnen en om altijd de juiste uitdaging voor de leerlingen 
te vinden. Er zouden met het huidige systeem te weinig kinderen passend onderwijs krijgen op een hoger 
niveau. Je alleen focussen op de toetsuitslagen van Cito vonden we daarbij te kort door de bocht. Ook 
bleek dat er kinderen zijn die op één vakgebied uitblinken en dat die vaak te weinig uitdaging kregen.  
 
Alles op een rijtje gezet blijkt dat kinderen meer uitdaging willen gedurende meer tijd en de collega’s het 
lastig vinden het passende te bieden. Daarom hebben we besloten de plusgroep op te heffen maar met 
deze leerlingen aan de slag te gaan en ze werk te geven dat ze kunnen verwerken in hun eigen groep.  
Zo willen we per vakgebied kijken welke leerlingen uitdaging nodig hebben en hoe we dat gaan 
realiseren.   
 
We starten met de rekentalenten. Zij krijgen leerstof, naast het onderhouden van de reguliere lesstof, 
met meer uitdaging op hun niveau. Juf Alie zal met deze kinderen in gesprek gaan en rekenstof samen 
met hen zoeken en hierbij de nodige afspraken maken.  
 

Daarnaast willen we de uitdaging zoeken binnen IPC.  
De afgelopen schooljaren werkten we met de plusgroep ook aan de 
thema’s die in de klas centraal stonden en zochten daarbij een 
opdracht waarbij hogere orde denken (taxonomie van Bloom)   
en de executieve functies werden ingezet.  
Dit schooljaar willen we die opdrachten aan de kinderen geven en 
de verwerking meer in de klas laten plaatsvinden. Dit zal op de 
woensdagochtend gebeuren door juf Alie, zij zorgt er ook voor dat 
er steeds meer uitdagend materiaal in de klassen komt te staan.  

 
Er kan ook gekozen worden om groepoverstijgend te werken. Dit betekent dat kinderen uit verschillende 
groepen samen werken aan één opdracht.  
Als bovenstaande loopt willen we ook kijken naar de mogelijkheid dat kinderen, die aan bovenstaande 
niet voldoende hebben, zelf aangeven wat ze willen leren en hierbij de mogelijkheden onderzoeken om 
dit te realiseren.  
 
Wij hopen zo meer kinderen gedurende meer uren per week passend onderwijs te bieden. Dat betekent 
voor de kinderen wennen, er is immers geen echte plusgroep meer, maar ook voor de leerkrachten. Zij 
werken met nog meer verschillende niveaus binnen de groep.   
Dit schooljaar is het een pilot en zullen we regelmatig evalueren met de kinderen en de leerkrachten.  
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ouders gezocht voor tutorlezen 
Afgelopen schooljaar hebben verschillende ouders in de ochtend geholpen tijdens het tutorlezen.  
Het inzetten van ouders bleek een grote meerwaarde te hebben! Vandaar dat we wederom op zoek  
zijn naar ouders die de komende periode willen lezen met een kind. 
 
Vindt u het leuk om een kind te begeleiden in zijn/haar leesontwikkeling? Geniet u ervan om een kind te 
zien groeien, zowel in zijn/haar zelfvertrouwen als in het lezen? Heeft u in de ochtenden - als u toch uw 
kind(eren) naar school brengt - een half uurtje tijd?  
 
Opgeven kan voor één ochtend of voor meerdere ochtenden in de week.  
In eerste instantie zoeken we tutorouders tot de herfstvakantie, maar als u 
mogelijkheden heeft kunt u uiteraard ook een langere periode met een 
kind lezen. Tijdens het tutorlezen is er altijd begeleiding van school 
aanwezig.  
Tijden: maandag 08.45-09.15 uur, dinsdag t/m vrijdag 08.30-09.00 uur.  
 
Heeft u interesse of heeft u vragen? Laat dit dan weten aan de leerkracht 
of aan Joyce Scholts (onderwijsassistent, di t/m vr). 

 

Pleinfeest 
Het is bijna zover, het Pleinfeest 2019! Naar de film! Kom vooral in een leuke filmoutfit. 

We zoeken nog wat hulp voor bij de kraampjes, en vinden het leuk als je wat lekkers wilt bakken.  
Als je op 6 september tussen 17 en 19 uur wel een half uurtje wilt helpen, of je wilt een taartje, cupcakes 

of iets anders lekkers maken, mail dat dan even aan pleinfeest@yahoo.com.  
Dan rollen wij de rode loper voor je uit! 

 

Noodoproep 
Op dit moment bestaat de AC uit 4 leden, waarvan 1 persoon de penningmeester is.  

Dit is té weinig om alle activiteiten die dit schooljaar weer staan gepland, uit te voeren.  
We moeten er niet aan denken dat we dit jaar geen Sinterklaasfeest, kerstfeest en sportdag kunnen 

houden. Maar zonder de AC is dit écht onmogelijk!  
We doen dus een DRINGEND beroep op alle ouders om een bijdrage te leveren aan het werk in de AC.  

In de kalender die u vorige week hebt ontvangen, kunt u lezen wat de AC zoal doet.  
We zijn ook nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter en secretaris.  

 

Bijdrage AC 
De AC heeft de financiën van vorig schooljaar afgerond. Er bleek nog voldoende in kas te zijn om de 

leerkrachten dit schooljaar € 6,- per leerling extra te geven, zodat we nóg meer te besteden hebben voor 
excursies en activiteiten in het kader van IPC.  

Daarnaast is er € 1990,- aan de school geschonken om materialen voor IPC en het buitenspelen aan te 
schaffen waar alle kinderen van kunnen profiteren. Wij zijn erg blij met deze bijdrage! 

Het team zal samen met de Kinderraad de wensen inventariseren. 
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Kinderraad 
Er is weer een nieuwe Kinderraad samengesteld uit de groep 5 t/m 8. Deze kinderen hebben na iedere 

vakantie een uur overleg met Els Leenders, de directeur, over allerlei zaken die hen bezig houden. Dit kan 
gaan over de speelplaats, het onderwijs, IPC, gebruik materialen, etcetera…. 

 
Dit jaar hebben de volgende kinderen zitting in de Kinderraad: 

Groep 5: Bo en Izabelle 
Groep 6: Sterre en Caz 
Groep 7:  Kai en Daan 

Groep 8: Guuske en Jillian 
 

Vanmorgen is het eerste overleg geweest met een enthousiaste en gemotiveerde groep leerlingen.  
Na het overleg wordt een verslag gemaakt wat u daarna kunt lezen in het Esdoornblaadje. 

 

Noodlokalen 
Morgenmiddag is er een gesprek met een aantal buurtbewoners die hun zorgen hebben uitgesproken 

over de plaatsing van de noodlokalen. De Gemeente, het bestuur, de aannemer en Els Leenders zulllen bij 
dit gesprek aanwezig zijn. We hopen dat we de gemaakte bezwaren weg kunnen nemen en snel kunnen 

overgaan tot de bouw van de 2 lokalen. 
  

Nieuwe foto’s  
Natasja Wolf heeft weer foto’s gemaakt van alle nieuwe personeelsleden en personeelsleden  

die qua uiterlijk inmiddels wel erg veranderd waren . 
Dank je wel Natasja, ons team is weer helemaal compleet. 

 

Bijlage 
 Brief en folder Typetuin voor kinderen van groep 6 t/m 8 

 


