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Volgende nieuwsbrief

Sinterklaasshow groep 1-4
Sint nodigt alle kinderen van groep 1-4 uit voor de grote
Sinterklaasshow met zijn Pieten. Op woensdag 28 november om
9.45 uur zijn ze welkom in de Wanmolen. De kinderen wandelen daar
met z’n allen naar toe.
De show gaat over de Pietenschool en de kinderen die dat leuk
vinden mogen als Sint of Piet verkleed naar school komen.
Leerlingen van het HPC zullen de kinderen een plekje geven en wie
weet, mogen sommige kinderen meedoen met de show!
Natuurlijk heeft Sint pepernoten meegenomen. Mocht daar iemand
allergisch voor zijn, dan vraagt Sint of hun ouders dat doorgeven aan
de juf.

Expliciete directe instructie
Op de jaarkalender staat op woensdag 14 november
vermeld ‘Teamtraject EDI model’. We hadden afgelopen
woensdag een van de drie studiemomenten rond het
EDI-model waarbij we ons verdiepen in ons handelen als
leerkracht. In deze nieuwsbrief willen we u iets vertellen
over dit traject.
Expliciete Directe Instructie (EDI) is een bewezen aanpak
om de leseffectiviteit te verhogen en zo te zorgen voor
succeservaringen en betere leerprestaties bij alle
leerlingen. De leerkracht is daarbij de sleutel tot succes. Door kwalitatief goede instructie te geven
en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen leren ze meer en vertonen ze minder
gedragsproblemen.
Lesdoel
Het begint al met het delen van het lesdoel. De leerkracht deelt dit expliciet met de kinderen en het
wordt geschreven op het (digi)bord. Zo zijn de kinderen zich sterk bewust van het doel van wat ze
gaan leren en waarom het belangrijk is dat ze dit kunnen. Ze brengen zelf het doel onder woorden:
‘Straks kan ik….’. De koppeling met het doel komt gedurende de hele les terug.

Voorkennis
De leerkracht activeert de voorkennis van de kinderen, zodat ze de nieuwe leerstof kunnen koppelen
aan wat ze al weten.
Instructie

De instructie waarin we uitleggen, voordoen en modellen (hardop denkend voordoen) is het
belangrijkst. De leerlingen nemen daarna het onder woorden brengen en toepassen van de leerstof
over, terwijl de leerkracht voortdurend controleert of de kinderen de leerstof begrijpen en de juiste
aanpak hanteren.
In deze fase doen leerkracht en leerlingen het samen waarbij de
leerkracht steeds een stapje terug doet en de
verantwoordelijkheid geleidelijk overdraagt aan de leerling. De
belangrijkste techniek is daarbij die van 'controle van begrip'.
Deze techniek wordt gedurende de hele les gebruikt om te zien of
de leerlingen de leerstof begrijpen. Elke 2 à 3 minuten tijdens het
lesgeven wordt een vraag gesteld aan de klas. Alle kinderen
krijgen denktijd waarna er met behulp van de beurtstokjes
willekeurig beurten worden gegeven. Als duidelijk is dat bijna alle
kinderen de lesstof begrijpen, kan de instructie daarop worden
aangepast. En kinderen die er nog moeite mee hebben, krijgen
extra aandacht van de leerkracht als de andere kinderen
zelfstandig werken.
De wisbordjes worden vaak ingezet bij het controleren van
begrip. Dit zijn een soort (zelfgemaakte) mini-whiteboards
waarop leerlingen kunnen schrijven. Het werkt simpel: de
leerkracht geeft een opdracht en elke leerling schrijft het
antwoord op zijn eigen wisbordje. Op een teken van de
leerkracht houdt iedereen zijn bordje omhoog. De leerkracht
ziet in één oogopslag wie het goed heeft en wie nog niet. En
hoevéél leerlingen het goed hebben.
De aanpak van EDI is voortdurend gericht op het activeren
van de kinderen. Ze worden gestimuleerd om zelf

aantekeningen te maken. De leerlingen werken veel samen, leggen bijvoorbeeld een som uit aan hun
schoudermaatje, het kind dat naast hem/haar zit (praatje met je maatje), vertellen het lesdoel aan
elkaar, verwoorden het probleem. Omdat EDI zich kenmerkt door korte lesfasen en veel afwisseling,
zien we vooral lerende leerlingen in plaats van een leerkracht die steeds aan het woord is.
Lesafsluiting
In een EDI-les is de lesafsluiting vóór de zelfstandige verwerking. De leerkracht zet de leerlingen pas
zelfstandig aan het werk als hij/zij zeker weet dat ze het lesdoel beheersen. Zo wordt voorkomen dat
ze het verkeerd inslijpen, het inoefenen is op deze manier effectiever. Pas als minimaal 80 % het
lesdoel heeft behaald gaan de leerlingen de leerstof zelfstandig verwerken.
We vinden de studiedagen rond EDI heel inspirerend en zijn volop aan het oefenen in de klas. In
december zullen alle leerkrachten geobserveerd worden tijdens een les die gegeven wordt volgens
het EDI model. Dat zijn met name lees-, taal- en rekenlessen.
Natuurlijk valt er nog veel meer te zeggen over EDI. We houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte.
Wie nu al meer wil lezen over dit onderwerp kan informatie vinden via deze link: https://wijleren.nl/expliciete-directe-instructie-edi.php

Geen citotoetsen in groep 1-2
Bij de leerlingen in groep 1-2 observeren we de kinderen om te
zien hoe zij zich ontwikkelen, te weten wat ze al geleerd hebben
en waar we nog aan moeten werken. Hierbij gebruiken we door
onszelf ontwikkelde observatielijsten, zodat we alle
ontwikkelingsgebieden goed in beeld hebben. Tot nu toe namen
we ook citotoetsen voor taal en ordenen af aan het eind van
groep 1 en in groep 2. De resultaten van deze toetsen
bevestigden bijna altijd wat we al bij de leerlingen hadden gezien.
In het nieuws heeft u misschien gelezen dat de overheid de
citotoetsen voor groep 1-2 niet meer verplicht stelt. U begrijpt uit
het stukje hierboven, dat wij ons hier graag bij aansluiten!

Koelkast voor bekers
Bij de enquête over het continurooster, kwam een voorstel
van ouders naar voren: een koelkast op school waar
kinderen drinken koel in weg kunnen zetten. Dat idee willen
we graag uitproberen!
In het kamertje in de kleutergang staat een koelkast voor
groep 1 t/m 4. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen gebruik maken van de koelkast in de keuken in
de Meent. In beide koelkasten staat voor elke groep een bak. Hierin kunnen de kinderen hun
drinkbeker met melk zetten. Graag de naam op de bekers of drinkpakjes zetten. De leerkracht zorgt
ervoor dat de bak tijdens de smikkel en het middageten in de klas staat. Tot de kerstvakantie
proberen we het koelkast-idee uit om te zien of goed werkt. Dat hoort u dan van ons in de
nieuwsbrief in januari.

Medicijnprotocol
Deze week heeft u via de mail van de groepsleerkracht een bijlage ontvangen met daarin ons nieuwe
medicijnprotocol. Het volledige protocol vindt u op de
website. De belangrijkste uitgangspunten van het protocol: :




er worden géén medicijnen (ook geen paracetamol
e.d.) verstrekt aan of medische handelingen uitgevoerd
bij leerlingen, tenzij sprake is van een rechtsgeldige
overeenkomst tussen ouders en school.
wanneer leerlingen niet lekker zijn, gaan zij niet
zelfstandig (alleen) naar huis. Leerlingen moeten in
alle gevallen op school opgehaald worden, mocht
het op school niet meer gaan.

Nieuws van de kinderraad
De kinderraad is weer bij elkaar geweest. Dat was maandag 5 november. Er werd gesproken over
 Het speelgoed
 Het schoolplein
 Wat er gebeurt in de school
 Wat willen de kinderen graag
 Nieuwe kinderen (kinderraad)
 Taakverdeling
Ook wordt er overlegd met groep 5 t/m groep 8 én met juf
Hanke en directeur meester Jos.
Dit zijn de kinderen van de kinderraad Fedde, Floortje,
Silke, Tim, Kim en Dylano
Dit verslagje is geschreven door Silke, Tim en Floortje

De Overstap op het HPC

In augustus 2017 zijn de leerlingen van
groep 7 gestart met het programma van
De Overstap. Onderwijs waarbij de
keuze voor een richting binnen het VO
wordt uitgesteld en het HPC per
vakgebied op het niveau van de leerling
zal aansluiten. Leerlingen krijgen meer
tijd om zich te ontwikkelen en uit te
vinden wat bij hen past. Zij bewandelen hierbij een eigen leerroute. Inmiddels zitten de leerlingen in
groep 8 en staan zij voor de keuze. “Ga ik door als leerling van De Overstap of maak ik een andere
keuze?” Omdat het concept van De Overstap nieuw is willen we u als ouders meenemen bij de
ontwikkelingen rond De Overstap op het HPC.
Op dit moment zijn de vier belangrijkste ontwikkelingen:

1. het team De Overstap, bestaande uit 15 docenten (HPC en LvB), volgt een intensief
trainingstraject op het gebied van coachingsvaardigheden en het leren denken in doelen.
Deze groep gaat vanaf 1 augustus 2019 de leerlingen in De Overstap begeleiden.
2. de verbouwing en herinrichting van drie bij elkaar liggende lokalen in het HPC gebouw waar
de leerlingen van De Overstap les gaan krijgen. In de heringerichte ruimte komen
verschillende plekken voor instructie, om samen te werken en om in stilte te kunnen werken.
3. een deel van het lesmateriaal wordt digitaal en op niveau van de leerling aangeleverd. De
leerlingen werken zowel op school als thuis regelmatig met een device/computer. De keuze
ligt nog niet vast, maar onze voorkeur gaat uit naar Chromebooks, waar de leerlingen op de
Lammerts van Bueren nu ook mee werken. Deze worden door school aangeschaft en op
school gebruikt. De verwachting is dat ouders thuis een device/computer hebben waar de
leerlingen op kunnen werken. Dit betekent dat er geen extra kosten voor ouders zijn.
4. de basisscholen in Zetten en de dorpen om ons heen raken steeds meer geïnteresseerd in
het concept van De Overstap/10-14 onderwijs. Daarom wordt er voor de regio Zetten een
platform 10 – 14 onderwijs opgericht met als belangrijkste wens te komen tot een ‘Overstap’
voor de regio Zetten.
Via deze nieuwsbrief willen u met enige regelmaat op de hoogte houden van de ontwikkeling 10 -14
onderwijs op het HPC.
G. Beekhuizen, rector HPC

De medezeggenschapsraad (MR) zoekt nieuw lid!
Er is een vacature ontstaan doordat een ouder afgetreden
is. Bent u een betrokken, actieve ouder en heeft u altijd al
mee willen denken en praten over belangrijke zaken op
beleidsmatig gebied die de school aangaan? Dan ligt hier
uw kans!
De MR heeft als taak het adviseren van directie en
bestuur. Bij sommige besluiten heeft directie of
bestuur zelfs formeel de instemming van de MR nodig. In
de MR kunt u namens de LvB-ouders uw stem laten
horen.
De MR bestaat uit 3 ouders en 3 teamleden. De zittingsperiode in de MR is 3 jaar. Per jaar wordt
ongeveer 10 keer vergaderd. De ouders in de MR zijn Yvo Kreetz (voorzitter) en Raymond Koppen.
Suzan van der Craats treedt af vanwege met name haar drukke werkzaamheden in haar eigen bedrijf.
Namens het team zitten Monique Vooys, Helmi Hooijmans en Heidi Schuijers in de MR.
MR-vergaderingen vinden altijd plaats op donderdagavond en starten om 19.30 uur. Ze duren
ongeveer 1 tot anderhalf uur.
De procedure is als volgt: na een officiële aanmelding vindt een verkiezing onder de ouders plaats.
Als u interesse heeft kunt u een mail sturen naar: mr@lvbueren.nl

Tuinwerkochtend voor jong en oud
Er is weer hard gewerkt tijdens de tuinwerkochtend! Het
schoolplein is ook nu weer met groot enthousiasme
opgeknapt! Meneer Gerrit, onze conciërge, is in deze
periode vaak op het plein te vinden nu het blad met kilo’s
tegelijk van de bomen valt! En wat te denken van de eikels
en elzenproppen! Steeds opnieuw is er werk aan de
winkel in de herfst!
Des te fijner dat er tijdens de tuinwerkochtend door klein
en groot met man en macht (en bladblazers) aan gewerkt
is om het schoolplein ‘schoon’ te krijgen! Meneer Gerrit
kan voorlopig nog even zijn gang gaan wat het weghalen
van de overige herfstbladeren betreft, maar een groot deel is nu opgeruimd en dat staat netjes!
Jeannette van de ouderraad had verrukkelijke cake gebakken en alleen al de geur ervan maakte de
koffiepauze tot een succes!
De aandachtige waarnemer heeft misschien gezien dat de naam van de school aan de
Hoofdstraatkant nu beter zichtbaar is dan voorheen. Ook daarvoor hebben een paar mannen van de
Tuin Onderhouds Groep gezorgd. De kronen van de drie bomen namen het zicht erop weg en door de
naamplaat een stukje naar beneden te verplaatsen is dat probleem nu opgelost.
Alle harde werkers hartelijk dank!

Verkeerssituatie Piersonstraat
Het is herfst en dat betekent op z’n tijd wind en regen. De auto is snel gepakt, maar minder snel
geparkeerd… We willen u daarom ook nu weer vragen uw auto niet in de Piersonstraat te parkeren.
Dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor de kinderen rond begin- en eindtijden van school. De
Piersonstraat is een smalle eenrichtingsweg en geparkeerde auto’s ontnemen de kinderen het zicht.
De parkeerplekken die er zijn, zijn niet bestemd voor ouders, maar dit zijn privé parkeerplaatsen,
onder meer bestemd voor leerkrachten. Ook voor de mensen die wonen in
de Piersonstraat levert het parkeren soms een lastige situatie op als hun
oprit geblokkeerd is, óf door geparkeerde auto’s, óf door wachtende ouders.
En zeker wanneer een van de hulpdiensten zou moeten uitrukken is een
situatie zoals deze nu is onverantwoord. In principe zouden
verkeersdeelnemers, zowel auto’s als fietsers, zonder problemen gebruik
moeten kunnen maken van de Piersonstraat, ook als de school uitgaat.
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van onze kinderen en
het welbevinden van buurtbewoners rond onze school. We rekenen dan ook graag op uw
medewerking!

Hondenpoep op de stoep
Met enige regelmaat ligt er hondenpoep op de Piersonstraat, soms vlak
bij het schoolhek. Afgelopen week zelfs óp het schoolplein!
Verschrikkelijk onsmakelijk als je erin trapt…
Meestal doet de hond die hiervoor zorgt dit niet op een moment dat er
veel mensen in de buurt zijn. Als we allemaal onze ogen openhouden,
niet alleen om te voorkomen dat we in de poep trappen, maar ook om
het baasje van een hond die op een daar niet voor bestemde plek zijn of
haar behoefte doet te vragen om de boel op te ruimen, voorkomt dat
overlast. Zijn het baasje en de hond al verdwenen en de poep ligt er nog,
wilt u dit dan gelijk aan ons doorgeven, zodat we direct actie kunnen
ondernemen?

