
 

 

 

 

Agenda  

  

 11 t/m 22 januari   Afname Cito voor groep 2 t/m 7  

 26 januari    Nationale voorleesdag 

  25 t/m 29 januari   Facultatieve voortgangsgesprekken groep 8  

  1 februari    Rondleiding voor toekomstige ouders 

  1 februari    Inloopochtend groep 4 

  2 februari     Inloopochtend groep 5 

  3 februari    Inloopochtend groep 6 

  4 februari     Inloopochtend groep 7 

  5 februari     Carnaval 

   8 februari     Inloop groep 8 

12 februari     Rapport mee naar huis 

15 t/m 19 februari   Rapportgesprekken 

15 t/m 26 februari   Adviesgesprekken groep 8  

17 februari     Handbaltoernooi groep 5/6 

27 februari t/m 6 maart   Voorjaarsvakantie 

 

 

 

Nieuws van de directie 
 

Alle goeds voor het nieuwe jaar! 

Als eerste de beste wensen voor het nieuwe jaar. Hopelijk heeft iedereen fijne 

Kerstdagen  en een mooi jaarwisseling gehad. De kerst  is voorbij, maar ik had nog niet 

de gelegenheid gehad om  jullie te zeggen: Wat hebben we een mooie kerstviering 

en een super gezellige en productieve kerstmark gehad met elkaar. Bedankt OR en alle 

betrokkenen! 
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Terugblik op 2015 

Aan het begin van 2016 kijken we terug op een goed jaar 2015 voor de school. 

Na een onrustige periode heeft de school de afgelopen periode een stevige basis 

neergezet en is er veel bereikt: 

 

 Het gebouw is vorig jaar gerenoveerd en heeft een moderne uitstraling 

gekregen. Het ademt rust uit en heeft een prettige sfeer. De oplossing voor het  

tekort aan lokalen voor drie groepen is gevonden.  

 

 Er zijn  4 nieuwe methodes aangeschaft en zoals gepland ingevoerd. De 

verschillende werkgroepen hebben hard gewerkt om dit vooruit te brengen.   

o Muziek: De methode “Eigenwijs”  

o Engelse taal: De methode “Groove me” 

o Rekenen : De methode “Wereld in Getalen” 

o Expressie: De methode “Laat maar zien” 

De leerkrachten volgen nu een training en worden begeleid door Karin Kotter. 

 

 De werkgroep sociaal-emotioneel ontwikkeling heeft gewerkt aan de    

onderstaande punten: 

o Boek Bart van Campen “Omgaan met 'moeilijk gedrag' ” gelezen, besproken en 

richtlijnen bepaald over afspraken die schoolbreed gelden; zoals de 

luisterhouding, vinger opsteken, ’s morgens een hand geven bij de deur.   

o De leerkrachten zijn doelgericht aan het werk geweest met de groepsvorming.  

Waarden en normen die gelden op de Geert Groteschool zijn concreet en 

zichtbaar in handelen omgezet. 

o In verschillende teamvergaderingen zijn de pedagogische richtlijnen besproken. 

o De werkgroep heeft de richtlijnen verder uitgewerkt, geborgd en zorgt ervoor 

dat ze regelmatig terugkomen in teamvergaderingen. 

 

 De werkgroep Hoog- en meerbegaafdheid is bezig geweest met het volgende:    

o Pluslessen zijn opgestart als pilot 

 

- Pluslessen voor kleuters gericht op executieve vaardigheden trainen. 

Bijvoorbeeld taakaanpak en onderzoekend leren. Dit is aansluitend bij de 

thema’s in de klas, voor deze leerlingen een verdieping en verbreding.  

- Pluslessen voor de bovenbouw: Leerlingen leren een andere taal, Spaans. Hier 

wordt ook vanuit thema’s gewerkt. Daarbij wordt wederom een beroep 

gedaan op de executieve vaardigheden. Zodat leerlingen leren leren.  

 

o Doorgaande leerlijn spreekbeurten;  

- Vanaf groep 5 wordt  er een spreekbeurten gehouden, waar een doorgaande 

lijn in is doorgevoerd.  

- In groep 5 geven de kinderen samen een spreekbeurt, om vervolgens in groep 6 

alleen te durven spreken voor een groep.  



 

 

 

- In groep 7 en 8 wordt het geven van een spreekbeurt aan de hand van de 

cyclus van ontwerpend leren ontwikkeld. De kinderen in groep 7 bedenken een 

uitvinding voor een willekeurig probleem en groep 8 bedenkt een oplossing voor 

een wereldprobleem. Dit met als doel om de kinderen creatief te leren denken, 

waarbij er een beroep wordt gedaan op de 21st Century Skills; kritisch denken, 

creatief denken en probleem oplossend vermogen, communiceren en ICT 

geletterdheid.  

o Persoonlijke weektaak als pilot in groep 8: 

- De leerlingen hebben in de bovenbouw een weektaak die voor iedereen gelijk 

is. In groep 8 is gestart met een weektaak voor iedereen met daarbij een 

persoonlijke weektaak. 

- De persoonlijke weektaak is gericht op de  persoonlijke leerdoelen van kinderen. 

Na aanleiding van de kind gesprekken formuleert de leerling met de leerkracht 

een leerdoel hieraan wordt het persoonlijke weektaak gekoppeld. Dit kan ook 

voort komen vanuit de interesses van leerlingen.  

 

 

De structurering van de leerlingenzorg heeft plaatsgevonden.  

De Geert Grote school hanteert in het schooljaar  de volgende cyclus met het 

accent op kwaliteitszorg; 

 

- Klassenbezoek minimaal 2 keer per jaar. 

- Kindgesprekken (eventueel kindplan) 

- Leerlingbespreking 3 keer per jaar met expertiseteam van Catent. 

- Groepsbespreking   2 keer per jaar.  

- Groepsoverdracht   1 keer per jaar. 

 

In 2015 is deze cyclus gehanteerd. De leraren hebben systematisch de voortgang 

in de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd en geanalyseerd.  

Er is ook een start gemaakt met vroegtijdiger signalering en besluiten over eigen 

leerlijnen of verwijzing. Alle leerkrachten hebben minimaal 1 collegiale consultatie 

gedaan vanuit het oogpunt: we leren van elkaar en gebruiken de talenten van 

het team. 

 

 De werkgroep Academische School heeft gewerkt aan het professionalisering 

van het team in de richting van onderzoekende houding.  

- De onderzoekshouding is vergroot, doordat het team vanaf het begin 

betrokken is geweest bij de onderzoeksvraag. 

 

Vorig jaar was de schoolontwikkelingsvraag: 

Hoe kan de leerkracht een bijdrage leveren aan de spelontwikkeling van kleuters 

via het rollenspel (volgens de principes van Basisontwikkeling) in de themahoek? 

 

 

 



 

 

 

Dit jaar is de schoolontwikkelingsvraag: 

Hoe kan binnen het begrijpend leesonderwijs de betrokkenheid van leerlingen 

vergroot worden op de Geert Groteschool? 

 

- Op dit moment heeft de school 3 leerkrachten die een Master SEN volgen en 

twee leerkrachten die een opleiding bij KPZ, Opleiders in de school en 

Academische Onderzoek coördinator volgen.   

- Daarnaast hebben 2 onderzoeken vanuit de Radboud Universiteit in Nijmegen 

plaats gevonden, die ook bijdragen aan de onderzoekende houding: 

Kijken naar kinderen op een andere manier (in het kader van passend onderwijs). 

Onderzoek van de methode veilig leren lezen.  

 

Natuurlijk blijft er nog genoeg over om aan te werken. Samen met de 

leerkrachten en de ouders zullen we in 2016 laten zien dat de Geert Groteschool  

er hard aan werkt om een goede school te blijven.  

Fijn dat hiervoor weer een heel nieuw jaar beschikbaar is, waarin weer heel veel 

gaat gebeuren.  

 

 

Studiedagen en vakantiedagen 

In de schoolgids en op de op de kalender 2015-2016 die jullie in het begin van het  

schooljaar ontvangen hebben zijn de data van de studiedagen goed vermeld. Op de 

site ontbrak er één:  29 maart. Deze studiedag staat nu ook vermeld op de site.    

 

Donderdag 24 maart 2016     (witte donderdag) 

Dinsdag 29 maart 2016           (dinsdag na tweede Paasdag) 

Donderdag 28 april 2016        (donderdag na Koningsdag) 

Vrijdag 29 april 2016                (vrijdag na Koningsdag) 

Dinsdag 17 mei 2016 

 

Voorjaarsvakantie 27 febr. t/m 6 maart 2016 

Paasvakantie 24 t/m 29 maart 2016 

Koningsdag 27 april 2016 

Meivakantie 30 april t/m 8 mei 2016 

Tweede Pinksterdag 16 mei 2016 

Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus 2016 
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Nieuws van de ouderraad 
 

Opbrengst Kerstmarkt! 

Het lijkt al weer een lange tijd geleden, maar ca 3 weken geleden hebben wij nog 

met elkaar glühwein en chocomelk gedronken tijdens onze mooie kerstmarkt. Er is veel 

eten, drinken en spullen verkocht / verloot ten behoeve van het goede doel, te weten 

speelmaterialen voor onze school.  

 

Hierbij maken wij bekend, en hier klinkt het nodige tromgeroffel, dat de kerstmarkt ca. 

€ 1.200 heeft opgeleverd. Wij zijn hier ontzettend blij mee en trots op.  

 

Iedereen (ouders, kinderen, juffen en meesters) die meegeholpen heeft aan de 

totstandkoming van de kerstviering van de kinderen en de kerstmarkt willen wij 

hiervoor hartelijk bedanken. Want zonder jullie tomeloze inzet was het niet gelukt! 

 

Enne…. Natuurlijk smaakt dit naar meer, dus volgend jaar nieuwe ronde, 

nieuwe kansen! Als je nog een tip, suggestie of leuk idee hebt voor de 

kerstmarkt, aarzel dan niet deze door te geven. 

 

Evelyn Osinga, Iris Doornbos, Diana Hemmen en Olga Menger 

 

 

Extra geld voor Geert Groteschool  

door online aankopen via Sponsorkliks 
 

Iedereen die wel eens online koopt bij bol.com, wehkamp.nl, 

thuisbezorgd.nl of bijvoorbeeld Staples.nl, kan daarmee de Geert 

Groteschool sponsoren. Dit zonder dat het je zelf meer geld kost! Via de website 

Sponsorkliks.nl hebben we de school aangemeld. Elke aankoop die je via Sponsorkliks 

doet in één van de aangesloten webshops, en dat zijn er echt heel veel, levert de 

school een percentage van dat bedrag op. Soms hele kleine beetjes en soms hele 

grote bedragen. Maar gezamenlijk kunnen we hier best een aardig sponsorbudget uit 

halen. Om je een idee te geven: in de afgelopen maand is er al ruim € 100 gespaard 

via Sponsorkliks. 75% van het gespaarde bedrag wordt daadwerkelijk gestort op de 

bankrekening van de school. De andere 25% is het verdienmodel van Sponsorkliks. 

 

En wat gaat de Geert Groteschool er dan mee doen?  

Het geld is bedoeld om extra materialen of activiteiten voor de kinderen van te 

betalen. Wij houden je op de hoogte van de inkomsten en natuurlijk ook van de 

uitgaven die we er mee doen. `Heel concreet sparen we in eerste instantie voor 30 

laptops die we voor € 150 per stuk (2e-hands) kunnen kopen. Maar mocht je bij een 

bedrijf werken waar er 30 afgeschreven staan te niksen, dan zijn die natuurlijk ook van 

harte welkom! 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2t7D3q5rKAhUKthoKHfRhDJ8QjRwIBw&url=http://www.fancyicons.com/gratis-iconen/119/kerst-icon-set/gratis-kerstboom-icon-png/&bvm=bv.110151844,d.d24&psig=AFQjCNGt4iO0y-nC3sfyXCNkeS2VVDbvJg&ust=1452346892273962


 

 

 

Heb je zelf een webshop? Ook die kun je aanmelden bij Sponsorkliks. Op de website 

vind je daar meer informatie over.   

 

Koop voortaan online altijd via deze link: 

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=5466  

 

Alvast bedankt namens de sponsorcommissie en de ouderraad! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Groep 5a wenst jullie een gelukkig nieuwjaar! 
  

Bijna iedereen had een fijne vakantie gehad. En iedereen had weer zin om naar 

school te gaan. We waren blij om elkaar weer te zien. Maandag hadden we sterretjes 

afgestoken om elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. En we wensen dat er geen 

oorlog meer is en dat er vrede op aarde is en dat we een mooi jaar hebben in de klas.  

 

Pelle, Isa, Julia Valk en Stijn 

 

 

 

 

 

J

e

u

g



 

 

 

Theatervoorstelling 
 

Op donderdag 7 januari hebben de kleuters naar een try-out voorstelling gekeken 

‘Wat is er mis met mijn vis?’ Deze werd opgevoerd door theatergezelschap ‘Krijt’ uit 

Zwolle. De kinderen moesten vooral goed kijken, omdat er niet gepraat werd tijdens 

het stuk. Het verhaal ging over een eenzame man met een vissenkom. De vis was ook 

eenzaam en wilde niet meer zwemmen. De man probeerde van alles om de vis op te 

vrolijken. Na afloop konden de kinderen vragen stellen aan de acteurs. Ook hebben 

de acteurs het stuk geëvalueerd met de kinderen. De kinderen waren enthousiast. Het 

was een gezellige ochtend!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen iedereen een prettig weekend! 

Team Geert Groteschool 


