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Beste ouders/verzorgers,
Twee keer per jaar verschijnt een Onderwijsnieuwsbrief waarin we u een kijkje geven achter de
schermen van ons onderwijs.

Faalangstreductietraining
Na de herfstvakantie is er een faalangstreductietraining gestart voor leerlingen in groep 5 t/m 8.
Tijdens deze training, die op dinsdagmiddag gegeven wordt door juf Linda, leren de kinderen dat het
niet erg is om fouten te maken. In deze training zal onder andere aan de orde komen:
 wat is faalangst en wat doet het met je (lichaam)?
 helpende gedachten
 fouten maken mag
 oplossingsgericht denken
 ontspanningsoefeningen

Executieve functies
Executieve functies spelen een belangrijke rol bij het leren en bepalen mede de leerprestaties. Steeds
vaker krijgen wij op school te maken met leerlingen die problemen ervaren met de executieve
functies. Onder executieve functies vallen onder andere de volgende vaardigheden:
 Volgehouden aandacht: je kunnen richten op de uitleg van de leerkracht en je kunnen
concentreren op je werk.
 Taakinitiatie: het kunnen starten na de uitleg van de leerkracht.
 Planningsvaardigheden: het kunnen inplannen van je huiswerk, wanneer begin je met het maken
van je spreekbeurt enz.
 Werkgeheugen: het werkgeheugen regelt de informatiestromen in je geheugen. Het bepaalt wat
nu belangrijk is, wat later en welke informatie je helemaal niet nodig hebt.
 Emotieregulatie: het kunnen beheersen van je emoties.
 Inhibitie: dit is het vermogen om je gedrag te remmen. Deze rem heb je nodig om je te kunnen
verzetten tegen alle binnenkomende prikkels.
Enkele weken geleden is er een training voor een aantal groep 6 leerlingen gestart die tot doel heeft
de executieve functies van leerlingen te verbeteren. In de training, die gegeven wordt door juf Linda,
worden deze functies door middel van spelletjes en opdrachten geoefend.

Ouder-Kind Coach
Daniël Stuit is, net als vorig schooljaar, aan onze school verbonden als Ouder-Kind Coach. Het
spreekuur van Daniël wordt iedere dinsdag van 10.30 - 11.30 uur op locatie 821 gehouden. Wanneer
u of uw kind ergens mee zit, is het mogelijk om op dinsdag bij Daniël binnen te lopen of een afspraak
met hem te maken. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-24850583, of via danielstuit@enver.nl.

Oase
We zijn erg blij dat we ook dit schooljaar de samenwerking met Oase kunnen voortzetten. Juf Erika
en juf Erlinde werken op maandag en donderdag met de kinderen die hiervoor in aanmerking komen
en ondersteunen hen op sociaal-emotioneel gebied. De eerste ronde van Oase is gestart voor
groepjes kinderen uit de groepen 1 t/m 8. Vanaf december zal er een tweede ronde van start gaan.
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Extra oefenen… in de herhaling
Elk jaar zetten we een stukje over extra oefenen in deze nieuwsbrief. In de media heeft u onlangs
vernomen dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van allerlei soorten begeleiding rondom het
onderwijs. Wij zijn van mening dat onderwijs vooral op school plaats moet vinden. Helaas is dit niet
voor alle kinderen voldoende. Soms hebben kinderen extra begeleiding nodig bij lezen, rekenen
en/of spelling. Deze kinderen geven we tijdens de les extra instructie.
Bij lezen werken we met het computerprogramma BOUW!. Als uw zoon/dochter hiervoor in
aanmerking komt, krijgt u een brief met daarop een inlogcode. De groepen 8 ondersteunen de
groepen 3 t/m 6 met dit programma op school. Dit computerprogramma is wetenschappelijk
bewezen effectief en vermindert het aantal leesproblemen met 60%. Ook kan het zijn dat uw
zoon/dochter leesbladen mee naar huis krijgt, zodat thuis extra geoefend kan worden.
Bij rekenen en/of spelling wordt enkele keren per week extra met educatieve software gewerkt;
eventueel worden de kinderen hierbij geholpen door stagiaires of ouders. Het programma dat wij
hiervoor gebruiken is Muiswerk.
In groep 3 wordt ook gewerkt met de software van Lijn 3. Thuis kunt u hier ook mee oefenen. De
inlogcode die uw kind hiervoor op school gebruikt, kan ook thuis gebruikt worden. Hieraan zijn geen
kosten verbonden.
Als u thuis met Muiswerk gaat werken gaat u naar http://online.muiswerken.nl/johanfriso.
Voor Lijn 3 gaat u naar https://thuis.basispoort.nl.

ParnasSys Ouderportaal
Ook dit schooljaar heeft u de mogelijkheid om de resultaten van uw kind(eren) te volgen via het
ParnasSys Ouderportaal. Hier kunt u zowel de resultaten van de toetsen die horen bij de methodes
als de resultaten van de Cito toetsen zien. Om te voorkomen dat u de melding krijgt dat uw
gebruikersnaam of wachtwoord niet juist is, logt u in via https://ouders.parnassys.net/ouderportaal.
Omdat we het belangrijk vinden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie geven we
nogmaals aan: het ouderportaal is voor u als ouders/verzorgers een middel om de ontwikkeling van
uw kind(eren) te volgen. Het is niet de bedoeling dat u de cijfers bespreekt met uw kind(eren). Uw
kind(eren) hoort/horen de resultaten van hun meester of juf. De kans is groot dat u het resultaat
eerder ziet dan dat de meester of juf de kans heeft gehad het aan uw kind(eren) te vertellen! Zodra
de scores van de toetsen door de leerkracht zijn ingevoerd en bevestigd in ParnasSys, zijn deze voor
u als ouder zichtbaar in het Ouderportaal. Wilt u hier alstublieft rekening mee houden?

Nascholing leerkrachten
Ook als team is het belangrijk om je te blijven ontwikkelen. Dit schooljaar zijn we gestart met 2
nascholingsmomenten. De eerste studiedag stond in het teken van de Kanjertraining. We hebben
hierbij inmiddels Licentie A behaald. Meer informatie over de Kanjertraining kunt u elders in deze
nieuwsbrief lezen.
Begin oktober hadden we een bovenschoolse studiedag met alle ‘Scholen van Oranje’.
We zijn aan de slag gegaan met de overgang van groep 2 naar groep 3 en hoe we ons onderwijs nog
beter kunnen organiseren zodat alle leerlingen hiervan optimaal kunnen profiteren. Deze thema’s
zullen gedurende het schooljaar blijven terugkomen op de overige studiedagen.

Kanjertraining
Kinderen ontwikkelen zich op cognitief en op sociaal gebied. Om de kinderen te ondersteunen in hun
sociaal- emotionele ontwikkeling werkt de Johan Frisoschool met de methode Kanjertraining.
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De leerkrachten hebben 3 trainingsdagen gevolgd om de lessen die bij deze methode horen goed te
kunnen geven. Iedere week wordt er een les in de klas gegeven.
Het doel van de Kanjertraining is om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.
De volgende onderwerpen komen, verdeeld over de hele basisschooltijd, aan de orde:
 Jezelf voorstellen/jezelf presenteren.
 Iets aardigs zeggen en met een compliment weten om te gaan.
 Met gevoelens van jezelf en met gevoelens van een ander weten om te gaan.
 ‘Ja’ en ‘nee’ kunnen zeggen. ‘Ja’ als je iets prettig vindt en ‘nee’ als je iets vervelend vindt.
 Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen.
 Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn.
 Samenwerken.
 Vriendschappen. Wat zijn goede vrienden, hoe onderhoud je een vriendschap, hoe raak je
vrienden kwijt.
 De kunst van vragen stellen/belangstelling tonen. Probeer een ander te begrijpen.
 Kritiek durven geven en ontvangen.
 Zelfvertrouwen, zelfrespect, trots zijn.
 Leren stoppen met treiteren.
 Uit een slachtofferrol stappen.
Wilt u meer weten over de Kanjertraining, dan kunt u die vinden op www.kanjertraining.nl.

Cultuuronderwijs
Gedurende schooljaar 2017-2018 hebben we voor het eerst het hele jaar aan cultuuronderwijs
gewerkt volgens ons cultuurplan voor groep 1 t/m 8.
Het doel van dit plan is dat alle kinderen die bij ons op school zitten in aanraking komen met de
disciplines dans, drama, film, foto, kunstbeschouwing, architectuur en cultureel erfgoed. Dat was
vorig schooljaar een groot succes.
Ook dit jaar is er weer een prachtig aanbod in samenwerking met diverse aanbieders uit de regio.
Wederom krijgen alle groepen bijvoorbeeld een periode dans- en dramalessen van vakdocenten. De
groepen 5 krijgen les in het Energiehuis van een echte DJ. De groepen 6 gaan een kijkje nemen voor
en achter de schermen in Schouwburg Kunstmin. In het kader van cultureel erfgoed gaan de groepen
5 een uitstapje maken naar het Huis van Gijn, de groepen 7 beklimmen de Grote Kerk en de groepen
8 duiken in de geschiedenis in het Hof van Holland. Met de groepen 1-2 en de groepen 6 gaan we
kunst beschouwen in het Dordrechts Museum.
Ook zullen alle groepen dit schooljaar een voorstelling gaan bekijken van Het KLEIN Toneel. Al deze
voorstellingen zijn gebaseerd op beroemde boeken uit de kinderliteratuur.
De groepen 1 t/m 3 hebben in de Kinderboekenweek ‘Monkie’ gezien. De groepen 4 en 5 zagen ‘Dik
Trom’ en de groepen 6 t/m 8 zien later in dit schooljaar ‘Het Gelukkige Eiland,’ een stuk gebaseerd op
het prachtige gelijknamige boek van Marit Tornqvist.
U ziet het… het wordt weer een cultuurrijk schooljaar!

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO)
Na ongeveer acht jaar basisonderwijs breekt voor ieder kind het ogenblik van de schoolkeuze aan.
Een heel belangrijke keuze die met zorg moet worden gedaan.
Die keuze wordt dan ook niet van het ene op het andere moment gemaakt, maar gebeurt in een
aantal fasen.
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Groep 7:
 Bij het eerste rapport ontvangt u een ‘Kijkrichting VO’. Hierin kunt u lezen naar welk VO-niveau
uw kind mogelijk na de basisschool kan gaan. Met deze ‘Kijkrichting’ in gedachten kunt u gericht
de open dagen van het VO bezoeken. Het staat u vrij om ook een niveau hoger en lager te
bezoeken.
 Daarnaast krijgt u van ons informatie over de open dagen en de onderwijsmarkt die het
Voortgezet Onderwijs organiseert, zodat u zich daar samen met uw kind kunt laten informeren.
Groep 8:
In groep 8 gaat de stap naar het Voortgezet Onderwijs verder.
 Tijdens een speciale informatieavond op woensdag 31 oktober jl. hebben de ouders/verzorgers
van de kinderen van groep 8 uitgebreid voorlichting ontvangen over de gang van zaken in groep
8 en alles rondom de schoolkeuze.
 Het bijwonen van proeflessen, introductiemiddagen e.d. op VO-scholen dient buiten onze
schooltijden plaats te vinden.
 In februari heeft elke groep 8-leerling samen met zijn/haar ouders/verzorgers een
schoolkeuzegesprek met zijn/haar groepsleerkracht(en) van groep 8. Tijdens dit gesprek wordt
het definitieve schooladvies voor het niveau van Voortgezet Onderwijs bekendgemaakt.
Scholen voor Voortgezet Onderwijs bepalen op basis van dit schooladvies of leerlingen worden
toegelaten. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de Eindtoets.
 Vóór 1 maart kiezen de ouders samen met hun kind een school voor VO en leveren de daarvoor
benodigde documenten bij ons in.
 Vóór 1 maart sturen wij het onderwijskundig rapport met de relevante gegevens uit ons
leerlingvolgsysteem naar de gekozen school voor VO.
 In april wordt de Eindtoets Primair Onderwijs afgenomen.
 Als een leerling de Eindtoets beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan
zullen we het schooladvies heroverwegen. Onze school is, in overleg met de ouders/verzorgers,
verantwoordelijk voor deze heroverweging. Dit kan leiden tot een wijziging in het schooladvies,
maar er kan ook besloten worden dat in het schooladvies wordt afgeweken van het resultaat van
de Eindtoets. Het schooladvies blijft in dat geval ongewijzigd.
 Soms is het resultaat van de Eindtoets minder goed dan verwacht. In dat geval mag de
basisschool het schooladvies niet aanpassen. Het resultaat van de eindtoets heeft dan geen
invloed op de toelating van de leerling tot het Voortgezet Onderwijs.
 In april/mei beslist de nieuwe school over de toelating en krijgt u daarvan bericht.

Onderwijsmarkt
De onderwijsmarkt is bedoeld om kennis te maken met wat de Dordtse scholen voor Voortgezet
Onderwijs te bieden hebben. Het is een mooie gelegenheid voor ouders en kinderen uit groep 7 en 8
om zich te oriënteren op scholen voor Voortgezet Onderwijs. Alle middelbare scholen uit Dordrecht
zullen zich hier presenteren, informatie geven en uw vragen beantwoorden. De onderwijsmarkt is op
woensdag 28 november van 15.00 - 18.00 uur in het Energiehuis.
Met vriendelijke groet,
Joyce Voesenek
Annienke Vastenhout
Intern Begeleiders

4/4

