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Speerpunten nieuwe schooljaar 
We gaan door met  
- verbeteren en bijstellen van het Groepsprofiel. Het beschrijft de 
stimulerende en belemmerende factoren van het kind; brengt zijn/
haar onderwijsbehoefte in kaart per vakgebied en is  
voorwaardelijk voor het werk en de organisatie in je onderwijs in 
de groep.  
- verdiepen van ons rekenonderwijs met behulp van Snappet.    
Doel: leerkrachten zijn in staat tot effectief monitoren van de 
groep en daardoor gerichte (verlengde) instructie te geven op 
niveau en behoefte van het kind. En hier zit dan de verbinding 
met twee nieuwe speerpunten/ontwikkelingen:  
Executieve functies:                                                                                                         

Als we onderwijs willen geven op behoeften van het kind, 
differentiëren en werken vanuit doelen per kind vereist dat 
andere vaardigheden bij kinderen. We kijken of we     
scholing kunnen inzetten op executieve functies 
(taakaanpak), waarbij we als school dezelfde taal spreken. 
We kijken ook of we hieraan activiteiten en manier van 
werken kunnen verbinden naar uitvoering in de praktijk. 

Planbord / zelfstandig werken: 
We starten met het inzetten van het planbord in groep 1-2.      
Kinderen worden mede eigenaar van hun leerproces en 
maken hun eigen keuzes. Ze leren hierbij zelf doelen te 
stellen. Door het werken met het planbord is de leerkracht 
beter in staat zich te richten op kleinere groepen met spe-
cifieke ondersteunings-behoeften. We gaan ook werken 
met taakkaarten, waarbij        kinderen zelfstandig werken 
op eigen niveau en hierbij ook     verantwoordelijkheid dra-
gen voor een stukje planning. 

Instapmoment groep 3: 
In ons onderwijs zijn we in staat meer te differentiëren; 
instructie en verwerking te geven op niveau en behoefte 
van het kind.  
We stoeien vaak met de gedachte om een kleuter iets eer-
der of later te laten doorstromen naar groep 3, maar zijn 
dan gebonden aan de datum van het nieuwe schooljaar. 
Door deze andere   manier van werken ontstaat de moge-
lijkheid om enkele kleuters uit groep 2 in januari te laten 
instromen in groep 3. De kinderen van groep 3 zijn dan in 
staat tot zelfstandig werk en inoefening. Daardoor kunnen 
we de nieuwe instromers met korte, meerdere instructie-
momenten onderwijs geven.  

Ouderbetrokkenheid:                                                                                                          
We zien ouders als partners en denken na hoe we ouder-
betrokkenheid en inzet van ouders kunnen stimuleren en 
benutten. Vanuit de MR is een vragenlijst opgesteld, die 
door de ouders is ingevuld. We kijken welke mogelijkhe-
den er zijn of geschapen kunnen worden.       

 



 

 

INFORMATIE VAN ONZE OUDERVERENIGING OF MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VINDT U OP  
ONZE WEBSITE  WWW.HAZENNEST.NL          
AGENDA EN NOTULEN LIGGEN TER INZAGE BIJ DE VOORZITTER OF SECRETARIS 

Vervangingen  Afscheid juffrouw Yvonne 

Studiemomenten 

We lopen er tegen aan, dat we soms werken met  
verouderde en dus foutieve gegevens. Gevolg hiervan 
kan zijn, dat u informatie mist. 
Er kunnen zich wijzigingen voordoen in uw  
privéomstandigheden, zoals: 
- adres, telefoonnummer, e-mail, 
- scheiding 
- allergie of andere ziekten 
We verzoeken u in alle gevallen de wijziging zo   
spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken via: 
info.hazennest@tangent.nl 
 
Op moment dat u uw kind inschrijft staan die  
gegevens in ons administratiesysteem. Hebben zich in 
de tussentijd wijzigingen voorgedaan, wilt u deze dan 
ook melden via bovengenoemd e-mail adres. 
 

Wijzigingen  

Het is ons gelukt het schooljaar te starten met genoeg 
mensen voor de groepen. In een apart schrijven hebt 
u gelezen, dat we moesten starten met enkele  
langdurige vervangingen. Ook wij ervaren dat het  
lerarentekort steeds serieuzer wordt en moeten alle 
moeite doen om goed personeel voor de groep te heb-
ben. In de komende maandbrieven houden we u weer 
op de hoogte hoe we dat doen en welke keuzes we 
soms moeten maken. 

Ouderbijdrage/schoolreis 
Voor schooljaar 2019-2020 blijft de ouderbijdrage       
€ 17,50 per kind. De bijdrage voor de schoolreis  gaan 
we verhogen naar  € 20,00 per kind. De reden hier-
voor ligt in de  hogere bus- en entreekosten. We willen 
graag, dat u beide bedragen in één keer betaalt,     
dus € 37,50 per kind. In de loop van het nieuwe 
schooljaar krijgt u hierover nog een schrijven.            
Bij voorbaat onze dank. 

Volgend schooljaar zijn de volgende studiemomenten 
ingepland: 
Studiedagen (de kinderen zijn de hele dag vrij): 
Donderdag 12 september 2019: executieve functies 
Maandag 21 oktober 2019: executieve functies 
Vrijdag 6 december 2019: executieve functies 
Maandag 4 mei 2020 (dag voor bevrijdingsdag) 
Woensdag 20 mei 2020: formatie 
Er zijn twee studiemiddagen (de kinderen zijn om 
12.00 uur vrij): 
Dinsdag 4 februari 2020: administratie 
Dinsdag 16 juni 2020: administratie 

We gaan voor de kinderen van de  
groepen 3 t/m 8 ‘oortjes’ aanschaffen. 
De kinderen krijgen ze volgende week. 
Omdat we werken met chromebooks is 
het prettig als ieder kind de geluiden via de eigen  
oordopjes binnen krijgt. Ze worden zo niet afgeleid en 
kunnen zich beter concentreren op de eigen opdracht. 
Gaan de ‘oortjes’ kapot of raken ze kwijt, dan zijn de 
kinderen zelf verantwoordelijk. We maken de afspraak 
dat ze dan zelf nieuwe oordopjes aanschaffen en  
gebruiken op school. 

Oortjes 

Yvonne Jansen heeft jarenlang op d’n Hazennest 
gewerkt. In meerdere groepen, maar vooral in de 
kleutergroepen.  
Yvonne maakt gebruik van prépensioen en neemt op 
vrijdag 30 augustus afscheid. We vieren dat afscheid 
samen met de kinderen onder schooltijd en zingen op 
het eind van de dag (ongeveer 14.00 uur) samen een 
afscheidslied. Wilt u Yvonne de hand schudden, dan 
is daar ongedwongen en informeel de tijd voor  
aansluitend aan einde schooltijd tot ongeveer drie 
uur. Daarna kijken we als team met oud-collega’s en 
genodigden samen met Yvonne terug op haar  werk-
zame periode op onze school. We danken Yvonne 
voor al haar inzet voor onze school en wensen haar 
een gezonde en fijne pensioentijd toe. 
 

Trap / tribune in aula 
In de aula van onze school is in de zomervakantie 
hard gewerkt aan het bouwen van de trap/tribune.  
Er is nu een fysieke verbinding van beneden naar 
boven. Maar tevens is het de basis om ons Leerplein 
gestalte te geven. Een werkgroep denkt na over   
activiteiten en opdrachten voor de kinderen en  
daarmee de inrichting van het Leerplein. Tjil denkt 
met ons mee voor gebruik van naschoolse kinderop-
vang. En ook onze Leerlingenraad gaan we hierbij 
betrekken. We hopen dit schooljaar tot zichtbare  
resultaten te komen. 

In de week van 2 september vinden weer de kennis-
makingsgesprekken plaats. De leraren hebben een 
luisterend oor en uw kind of u vertelt.     De bedoeling 
van deze gesprekken is dat wij het kind en zijn/haar 
onderwijsbehoeften beter leren kennen, zodat we op 
de juiste manier kunnen werken met uw kind of weten 
hoe te reageren op bepaald gedrag. U krijgt vooraf 
een brief en vragenlijst om u voor te bereiden.          
En uiteraard is persoonlijke kennismaking tussen kind, 
ouders en leerkracht(en) positief en bevorderend voor 
een goede relatie en samenwerking in het schooljaar.      

Kennismakingsgesprekken 


