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1   9 okt. Uitslag verkiezingen Leerlingenraad 

14 okt. Feest Gonda & Liesbeth samen 80 jaar 
onderwijs! 

12 okt. MR-vergadering 20:00 u 

16 okt. Vergadering Leerlingenraad 
Klassenstrijd | Vakantie begint om 15:00 u 

 

 

2 Projectmatig werken in de groepen 8 

Het eerste project ging over de toekomst. De kinderen hebben 

gekeken naar waar zij zelf denken te staan over 20 jaar, hoe het 

vervoer er dan uit gaat zien en hoe het vervoer eigenlijk 

veranderd is de afgelopen jaren. Er is een gastles geweest 

vanuit Lightyear. Dit bedrijf maakt een auto die volledig rijdt op 

zonne-energie. Uiteindelijk hebben de kinderen zelf een 

vervoersmiddel voor de toekomst ontworpen en dit gepitcht. 

 

3 
Buitenlesdag  

Op 22 september jl. hebben we met de hele school buiten les 
gegeven. Niet de hele dag, maar wel een deel van de dag. In de 
ene klas was het buiten rekenen, in de andere geschiede-nis, 
een taalestafette. Alle vakken zijn geschikt om buiten te geven. 
Frisse lucht, een andere manier van opletten. Kinderen 
genieten hiervan, dus we blijven meedoen met de Nationale 
Buitenlesdag!  

 

4 Doorbraakteams 

We zijn met veel energie weer gestart met onze school-

verbeterprojecten, in onze doorbraakteams.  

Doelgericht werken rekenen – Tijdens studiemomenten leren 

leerkrachten beter te observeren en in te spelen op de 

behoefte van leerlingen. Het rekendoel staat meer centraal in 

de les, dan de methode. Hier profiteren kinderen van!  

  

Cultural Awareness - Vanaf 28 oktober 2020 mogen wij ons 

Taalvriendelijke school noemen. Dit betekent dat wij de 

meertaligheid en de culturele achtergrond van onze leerlingen 

herkennen en omarmen. We geven ruimte aan deze talen 

binnen de school. Dit doen we op basis van een plan. 
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Continurooster start vanaf 4 januari 2021 

Met een groep leerkrachten zijn wij druk bezig om een goed 

rooster te maken voor de middagpauze van kinderen. Dit 

betekent ook voldoende surveillanten. Ouders die hebben 

aangegeven te willen helpen, gaan wij benaderen. Het regelen 

van voldoende pauze voor de leerkrachten is onze grootste 

uitdaging op dit moment. Wij houden jullie op de hoogte!  
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Schoolplan 20-24 

Met input van ouders, leerlingen en medewerkers schrijven  

we een nieuw  schoolplan. Zie hieronder de input die wij  

hebben gekregen van ouders en leerlingen. 

Een eerste aanzet van het schoolplan hebben wij op 

14 sept. Jl. besproken met de MR. Zodra het schoolplan klaar 

is en goedgekeurd is, delen wij dit met ouders via Ouderportaal 

en onze website. Wij zijn trots op en blij met deze 

samenwerking! 

 

 

Dit vragen ouders van ons….  

 

Leerlingen vragen van ons dat wij 

leren leuker maken…  

• open en transparante communicatie over de 

ontwikkeling van hun kind;  

• dat wij ouders betrekken in het leerproces van hun kind; 

• een goede samenwerking en investering in de relatie 

ouder, kind en school;  

• een andere vorm van nieuwsbrieven, een andere vorm 

van informatie delen; 

• het beste onderwijs voor hun kind met aandacht voor 

kinderen die iets meer kunnen maar ook aandacht voor 

kinderen die iets meer nodig hebben van de leerkracht; 

• aandacht voor de autonomie van kinderen, laat ze zelf 

ontdekken wie ben ik, wat is mijn identiteit? 

• een veilige omgeving voor hun kind zonder pesten; 

• structurele aandacht in ons programma voor 

talentontwikkeling, techniek, muziek, dans, creatieve 

vakken; 

• meer aandacht voor samenwerken en sociale 

vaardigheden 

• dat wij werken met gastdocenten, ouders willen zich 

hiervoor inzetten; 

• dat wij moderne middelen inzetten in ons onderwijs; 

• bewustwording en aandacht voor diversiteit, iedereen 

moet aansluiting kunnen vinden; 

• dat wij wereldburgers maken van hun kinderen. Geef 

Engels in alle groepen, kijk over de grens, maak van 

internationalisering een onderwerp op school! 

 

• vaker een gastdocent; 

• zelf ontdekkend leren; 

• meer projecten; 

• meer bewegend leren; 

• buitenlessen en les op locatie zoals 

geschiedenisles in een kasteel, les 

over natuur in het bos, leren over 

gezonde voeding in een eigen 

moestuin; 

• een LeerLAB als variatie op ons 

CultuurLAB. In een LeerLAB kun je 

kiezen welke lessen je nog meer wilt 

leren om beter te worden in iets; 

• dat wij een Beroependag of een 

Beroepenweek organiseren, zodat 

kinderen beter na kunnen nadenken 

over hun toekomst, over wat ze 

willen worden; 

• aandacht voor duurzaamheid, 

tijdens een thema-week; activiteiten 

die genoemd werden zijn samen 

rommel opruimen thuis en rondom 

de school en daar iets creatiefs mee 

maken, een dagje zonder 

elektriciteit thuis. 

 


