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De Roffel 

08-04-2022 
 In deze Roffel 

Vragenlijst 

Formatie 

Schoolfotograaf 

Typetuin 

Sport & Stadsoever 

----------------------------- 

Agenda 
 

23 mei 

Start thema circus 

groep 1-2 

 

26 en 27 mei 

Hemelvaart 

Alle kinderen vrij 

 

2 en 3 juni 

Schoolfotograaf 

 

6 juni 

2e Pinksterdag 

Alle kinderen vrij 

 

7 t/m 10 juni 

Schoolkamp groep 8 

 

17 juni ,15.00 uur 

Start junivakantie 

 

20 t/m 24 juni 

Junivakantie 

 

We zien alle kinderen 

graag maandag 27 

juni weer terug op 

school 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

  
Formatie 

We hebben 15 reacties gekregen op de vacature die we hebben 

geplaatst. Gezien het lerarentekort is dat uitzonderlijk veel. Uiteraard zijn we 

hier heel erg blij mee. We hebben met 5 kandidaten een goed gesprek 

gevoerd en uiteindelijk 2 kandidaten gekozen.  

Op maandag 11 juli communiceren we het totale formatieplaatje (met de 

leerkrachten in de juiste groepen) met u als ouder (zoals dat ook in de 

jaarkalender staat). We zijn nu nog bezig met de laatste puzzelstukjes en de 

indeling van de nieuwe kinderen die aangemeld zijn. We kijken bijvoorbeeld 

ook naar de begeleiding van kinderen, collega’s die een studie gaan 

volgen, enz.  

 

Zoals eerder met u gedeeld worden er dit schooljaar geen groepen 

opnieuw ingedeeld, maar bekijken we wel hoe we goed kunnen omgaan 

met het aantal leerlingen, ons onderwijs en de ruimte in het gebouw. Het 

vraagt van ons een andere aanpak en het anders organiseren van ons 

onderwijs. We zien dat het leerlingenaantal groeit, maar helaas is het niet 

mogelijk om bijv. een noodgebouw te plaatsen. We denken na over het slim 

organiseren van ons onderwijs. We houden u op de hoogte. 

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 2 en vrijdag 3 juni komt de schoolfotograaf van 'Nieuwe 

schoolfoto' langs op onze school om fantastische foto's van uw kind(eren) 

te maken, dus strijk de mooiste kleren van uw kind(eren) en ga nog even 

langs de kapper met uw draak.  

 

Er worden groepsfoto's, individuele foto's, een afscheidsfoto voor groep 8 

en broertjes/ zusjes foto's gemaakt. En geen zorgen, we zorgen er ook voor 

dat uw kind niet met een bezweet hoofd of snottebel op de foto komt te 

staan.  

Er is ook de mogelijkheid om na schooltijd foto's te laten maken van 

broertjes/ zusjes die niet op onze school zitten. Hiervoor hangt 

maandagochtend een intekenlijst bij de hoofdingang van de school 

waarop u kunt intekenen.  

 

 

20-05-2022 
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  Zoals in de vorige Roffel afgesproken 

geef ik in deze Roffel opnieuw antwoord 

op enkele vragen die ouders in de 

vragenlijst hebben gesteld. Dik gedrukt 

de vraag van ouders, schuin gedrukt ons 

antwoord. Omdat de vragenlijst 

anoniem wordt ingevuld kan ik ouders 

geen persoonlijke terugkoppeling 

geven. In de volgende Roffels komen 

ook weer enkele vragen/ opmerkingen 

van u terug.  
 

Waarom krijgen we geen informatieavonden? 

Kan ook altijd digitaal. Vooral als je net eerste jaar 

begint met school, is dat wel noodzakelijk. 

 

Ongeveer 100 ouders hebben in de vragenlijst 

aangegeven de algemene informatieavonden te 

hebben gemist. Ongeveer 50 ouders hebben 

aangegeven deze niet te missen.  

 

We hebben er inderdaad voor gekozen om in de 

coronatijd geen informatieavond te houden, 

maar om de informatie digitaal te verspreiden.  

 

We gaan ervan uit dat we bij de start van het 

nieuwe schooljaar wel weer de algemene 

informatieavond kunnen houden. Hierin geven de 

leerkrachten uitleg over het aankomende 

schooljaar en natuurlijk is dat voor u ook de 

gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe 

juf of meester.  
 

De oudergesprekken zijn erg statisch en 

er is weinig terugkoppeling. Aandacht 

voor mens en milieu is nog niet 

herkenbaar terug te zien en blijft te veel 

hangen in projectjes. De vertaling naar 

eigen gedrag voor kinderen is nog niet 

zichtbaar. 

Het klopt inderdaad dat duurzaamheid 

geen speerpunt van de school is op dit 

moment. We hebben bij de start van dit 

schooljaar gekozen voor 3 andere 

speerpunten (wereldburgerschap, 

effectieve instructie en eigenaarschap). 

Duurzaamheid is een belangrijk thema, 

maar het is ook goed om te focussen en 

niet teveel tegelijk aan te pakken. De 

coronatijd ligt al een aantal maanden 

achter ons, maar ook dit schooljaar heeft 

corona nog een behoorlijke impact 

gehad. De komende jaren wordt 

duurzaamheid belangrijker voor ons. Zo 

zijn we bijvoorbeeld bezig de 

voorbereiding voor meer afvalscheiding.  

De feedback over de oudergesprekken 

willen we en ter harte nemen. In de 

vorige Roffels is het gegaan over 

kindgesprekken. Wanneer we 

kindgesprekken gaan voeren betekent 

dat ook iets voor de oudergesprekken en 

de manier waarop die gevoerd worden. 

Hierin kunnen we dus nog groeien en we 

nemen die feedback dan ook graag 

mee naar het traject over 

kindgesprekken en de terugkoppeling 

daarvan naar ouders.  

 

 

Zou mooi zijn als er meer middelen/ aandacht 

komt voor kinderen met een leervoorsprong. 

Hier hebben we dit schooljaar ook sterk op 

ingezet in de klassen en dat met name tijdens 

uitleg van lessen. Ook is er meer structurele 

begeleiding gekomen voor kinderen die werken 

met de extra uitdaging van Pittige Plus Torens.  

De studiedagen onder leiding van Onderwijs 

Maak Je Samen hebben in het teken gestaan van 

effectieve instructie. In het kort wil dat zeggen: 

een goede instructie van de leerkracht passend 

bij het niveau van alle kinderen. Dit betekent dus 

ook instructie aan de kinderen die een 

leervoorsprong hebben. Vaak worden deze 

kinderen snel aan het werk gezet of mogen ze 

lesstof overslaan en ander uitdagender werk 

doen. Dat is ook goed, maar wij hebben met 

elkaar als team uitgesproken dat ieder kind (of 

het nu een leervoorsprong heeft of niet), instructie 

nodig heeft die past bij het niveau. Kinderen die 

een leervoorsprong hebben moeten ook 

uitgedaagd worden, ervaren hoe het is om een 

antwoord niet direct te weten, misschien soms wel 

eens (begeleid)  je neus te stoten. 

De instructie aan kinderen met een 

leervoorsprong vinden we dus erg belangrijk en 

volgend schooljaar gaan we verder met dit 

traject.    
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Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2022 op onze school de groepstypecursus van de 

Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2022-2023).  

Waarom leren typen? 

Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan 

kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd  

een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede 

typevaardigheid beter kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een 

mooi, leesbaar handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een 

professionele type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar 

eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  

 

Startdatum: dinsdag 4 oktober 2022 

Lestijd: 16:15 tot 17:15 uur 

Leslocatie: De Troubadour 

• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!  

• Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest 

van het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.  

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 

 

Schrijf in voor 1 augustus en ontvang € 25,- korting.  

U betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.  

Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 

Tip 

Met gratis annuleren tot 15 september blijft u flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijgt 

u uw geld terug. Beloofd! 

Inschrijven is een fluitje van een cent 

1. Meld uw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  

2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 

3. De cursus van uw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  

4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  

5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 

6. Rond de inschrijving verder af.  

 

Heeft u vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  

Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
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