
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderwijskundige plannen komend schooljaar Stadskwartier 

Instructie 

We gaan de manier waarop we instructie geven (het IGDI model) borgen tijdens de 

bouwvergaderingen: hoe gaat het, wat gaat goed en waar lopen we tegenaan? 

We bieden de mogelijkheid om leerkrachten bij elkaar te laten kijken.  

 

Werken met zones 

Het woord zones is aangepast in het woord ruimtes. We laten de volgende 3 kleuren 

goed zien in de organisatie:  

- blauw staat voor stil werken. We gebruiken blauwe geluiddempers en blauwe 

studybuddy's,  

- oranje staat voor samenwerken: we hebben oranje (trein)banken door de hele 

school in gebruik als samenwerkplekken,  

- groen staat voor extra instructie: we hebben tribunes met groen kussens waar in 

een kleine groep instructie kan worden gegeven en we gebruiken de groene 

kussens bij de kleuters om op de grond een kleine kring te maken.  

 

Kindgesprekken 

We hebben een doorgaande lijn wat betreft het houden van kindgesprekken. We 

houden 3 x per jaar een kindgesprek. Er is een rode draad gemaakt vanaf groep 1 

tot en met groep 8. Komend schooljaar gaan we dit in de praktijk brengen. 

 

In dit weeknieuws: 

- Onderwijskundige plannen 

komend schooljaar  

- Driedaagse 

managementteam KindPunt 

- Notulen Kinderraad 

- Even voorstellen 

- Adreswijziging 

geschillencommissie 

- Trefwoord 

- Agenda + vakantierooster 
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Rekenen 

We hebben een nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen. De groepen 3 en 4 

werken met een papieren versie en de groepen 5, 6 en 7 werken met de digitale 

versie. Dit schooljaar is ook groep 8 gaan werken met deze methode. Rekenen is een 

speerpunt binnen onze stichting. Met een werkgroep binnen onze school en een 

werkgroep binnen onze stichting wordt besproken hoe het er voor staat met ons 

rekenonderwijs en waar we het zouden kunnen verbeteren. 

 

Rapportfolio 

We zijn als school flink aan het ontwikkelen in onze visie met betrekking tot het 

rapport. De manier waarop we de leerlingen willen betrekken bij hun onderwijs 

begint steeds meer vorm te krijgen. We starten komend schooljaar met 3 

kindgesprekken per schooljaar. De resultaten van deze gesprekken willen we 

verwerken in onze rapporten. Omdat we aan het begin van deze reis staan weten 

we nog niet wat de uitkomst exact gaan zijn. We hebben ons voorgenomen om elk 

jaar een kleine aanpassing in het rapport door te voeren. De aanpassingen voor het 

komende jaar zijn de volgende: We voegen het formulier dat we gebruiken tijdens 

de kindgesprekken toe aan het rapport. Ook kijken passen we verouderde 

onderdelen aan of laten deze weg. voor de kleuterbouw is er een nieuw rapport 

klaar. We noemen het een rapportfolio. Het is een document gevuld met door het 

kind aangegeven onderdelen en daarnaast de cijfers.  

 

Lezen 

Het leesonderwijs krijgt een speciale plek in ons onderwijs. Door de gehele school 

werken we aan eenzelfde plan van aanpak. Het leesonderwijs is op te splitsen in 

twee onderdelen, te weten technisch lezen en begrijpend lezen. Door beide 

onderdelen eens goed onder de loep te nemen hopen we onze resultaten 

schoolbreed op een hoger niveau te brengen. In de praktijk betekent het vooral dat 

we veel meer gaan lezen. Even kort woordenrijtjes oefenen met spellingsafspraken 

die een paar blokken later aan bod komen, het lezen (en herlezen) van 

verschillende soorten teksten, extra nadruk leggen op het zelfstandige lezen etc.  

Ook zullen we dit jaar beginnen met het werken in thema's. Ook hierin zullen teksten 

een belangrijke rol spelen. Lees je verschillende teksten over hetzelfde thema, dan 

draagt dat namelijk enorm bij aan je kennis en je woordenschat.  

 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

De afgelopen schooljaren hebben we onze onderwijskundige ontwikkeling uiteen 

laten zetten onder leiding van het adviesteam. Dit team werd gevuld met 

leerkrachten uit verschillende groepen van de school. In goed overleg hebben we 

besloten dat we dit anders willen gaan aanpakken. Durk Harmen de Boer gaat de 

rol van onderwijskundig begeleider op zich nemen. Dit betekent dat Durk Harmen 

binnen het team de aansturing op onderwijskundig gebied gaat verzorgen.  

 

 

 



Driedaagse managementteam KindPunt 

Maandag 3 t/m woensdag 5 oktober gaat het managementteam van KindPunt 

naar Zwolle. In hotel Lumen gaan zij drie dagen onder leiding van expertdocenten 

en een professor van Hogeschool Windesheim werken aan het thema ‘Omgaan met 

verschillen’. Vanuit ons Kindcentrum gaan Arjen Lensen, Linda Stuiver en Corine 

Admiraal hier naartoe. Het programma:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Notulen kinderraad 13-09-2022 

De kinderraad bestaat uit groep 5:Vigo en Bram, uit groep 6:Emma en Jochem, uit 

groep 7: Aiden en Eva, en uit groep 8: Eef en Lissa, en vanuit de bovenschoolse 

kinderraad zullen ook Marisol en Zen erbij zijn. ook juf Corine is er natuurlijk bij.  

 

We hadden deze week onze eerste kinderraad. 

We hebben eerst het voorstelrondje gedaan. 

We hebben ook besproken wat nou precies de kinderraad is, zoals wat moet je 

doen en hoe je dat moet doen.  

Toen hebben we besproken wie wat gaat doen. 

De notulen worden geschreven door Lissa & Eef en als voorzitter natuurlijk juf Corine.  

Daarna hebben we het gehad over de actie van Oekraïne. Daarbij hebben 

namelijk 1000 euro opgehaald. Daarmee gaan we een net boven de pannakooi 

plaatsen. Dat kan helaas pas als de twee nieuwe lokalen af zijn want het zou 

namelijk zonde zijn als het net kapot zou gaan vanwege de verbouwing hebben we 

besloten.  

We zijn daarna nog naar groep 3 & 4 geweest om  te vertellen wie er allemaal  in de 

kinderraad zitten. En volgende week gaan we nog naar groep 1 & 2 om dat ook te 

doen.  

 

Dit waren de notulen van de allereerste kinderraad dit jaar. 

 

Eef en Lissa 

 

Even voorstellen 

Hallo, Ik ben Roene Hertong, ik woon in Meppel en ben 22 jaar oud. Ik studeer aan 

het Drenthe College in Meppel. Ik doe de opleiding tot onderwijs assistent en zit in 

mijn 2de jaar. Hiervoor heb ik de opleiding Sport en Bewegen afgerond bij 

Landstede in Zwolle. Mijn hobby’s zijn motorrijden, voetballen, muziek luisteren, 

snowboarden en fotograferen. Ik loop dit schooljaar op de maandag en dinsdag 

stage. Maandag ben ik in groep 4A en op dinsdag in groep 4B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adreswijziging geschillencommissie  

 

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs 

Postbus 394 

3440 AJ Woerden 

T:           070-3861697 

E:           info@gcbo.nl 

W:          www.gcbo.nl 

 

Trefwoord (methode levensbeschouwing) 

Zoektocht (week 37 t/m 39) 

Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen 

en tegenslagen. Over ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt. 

Bijbel: Abraham (Genesis 11 t/m 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantierooster 2022-2023 

Herfstvakantie   ma 17 t/m vr 21 oktober 2022 

Kerstvakantie ma 26 dec t/m vr 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie ma 27 februari t/m vr 3 maart 2023 

Goede Vrijdag en Pasen vr 7 t/m ma 10 april 2023 

Meivakantie incl. Koningsdag ma 24 april t/m vr 5 mei 2023 

Hemelvaart  do 18 en vr 19 mei 2023 

Pinksteren + studiedag ma 29 en di 30 mei 2023 

Zomervakantie ma 24 juli t/m vr 1 september 2023 

 

Overige vrije momenten/afwijkende schooltijden in schooljaar 2022 – 2023 

-vrijdag 23 december 2022:    alle groepen: 12.00 uur vrij (begin kerstvakantie) 

-vrijdag 21 juli 2023:                alle groepen: 12.00 uur vrij (begin zomervakantie) 

-woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni:  tijdens de kampdagen van gr. 7 en 8 zijn de gr. 1/2 vrij 

Agenda september/oktober 2022 website kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Vrijdag 29 sept. en 14 okt. 11.00 uur peuterdans 

Vrijdag 7 en 28 okt. 11.00 uur peutergym 

Week 40 start Kinderboekenweek 

Ma. 3 t/m wo. 5 oktober Studie driedaagse managementteam KindPunt 

o.l.v. Hogeschool Windesheim 

Dinsdag 4 oktober  19.30 uur MR vergadering 

Woensdag 5 oktober Scala groep 7 Havixhorst 

Vrijdag 7 oktober open dag groep 8 Stad & Esch 

Ma. 10 t/m vr. 14 oktober spreekuurweek 

Ma. 17 t/m vr. 21 oktober herfstvakantie 

Week 43 luizenpluizen 

Wo. 26 en do. 27 oktober Scala groep 1/2, 5 en 6 theater en Puppet 

voorstelling 
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Activiteitenagenda (onder voorbehoud) 

Spreekuurweek 

Sinterklaasfeest 

Kerstontbijt 

Kerstviering in de kerk 

Schoonmaakweek 

Citoweek periode 1 

Kerk- en schooldienst 

1e rapport mee naar huis 

Spreekuurweek 2  

Paasviering (onder schooltijd) 

Koningsspelen  

Schoonmaakweek 

Sportdag groep 6,7,8 

Schoolreis groepen 3 t/m 6 

Kleuterfeest 

 

Schoolkamp groep 7 en 8 

Avondvierdaagse (A4D) 

Citoweek periode 2 

2e rapport mee naar huis  

Spreekuurweek 3  

Doorschuifmoment nieuwe groep 

Slotavond groepen 8 

Juffenfeest kleuters 

: 10 t/m 14 oktober 2022 

: maandag 5 december 2022 

: donderdagochtend 22 december 2022 

: donderdagavond 22 december 2022 

: 16 januari t/m 20 januari 2023 

: 23 januari t/m 3 februari 2023 

: zondag 29 januari 2023 

: vrijdag 10 februari 2023 

: 13 t/m 17 februari 2023 

: donderdag 6 april 2023 

: vrijdag 21 april 2023  

: 15 t/m 19 mei 2023 

: vrijdag 26 mei 2023 

: dinsdag 16 mei 2023 

: dinsdag 16 mei 2023 Schooltijd van de  

  kleuters wordt dan aangepast) 

: woensdag 31 mei t/m vrijdag 2 juni 2023*) 

: maandag 5 t/m donderdag 9 juni 2023 

: 12 t/m 23 juni 2023  

: maandag 26 juni 2023 

: 3 t/m 7 juli  2023 

: donderdag 13 juli 13.15-14.00 uur 2023 

: dinsdag 18 juli 2023 

: woensdag 19 juli 2023 

*)de kinderen van de groepen 1/2  zijn 3 dagen vrij tijdens schoolkamp. 
 


