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Leren met LEF 

 
In het vorige schooljaar zijn we begonnen met oefenen met iets nieuws, namelijk met LEF: leerlijn 
executieve functies. Executieve functies zijn vaardigheden die we nodig hebben om doelen te bereiken 
en tot allesomvattend leren te komen, dus niet alleen op school, maar overal. We raakten zo 
enthousiast over de methode en de manier van werken, dat we dit schooljaar de leerlijn executieve 
functies, LEF dus, invoeren.  

 
De ontwikkeling van executieve functies wordt gezien als belangrijke voorspeller voor het toekomstig 
(school) succes van het kind. Belangrijker nog dan het IQ. Kinderen leren om efficiënt, sociaal en 
doelgericht te handelen.  
 
Binnen de leerlijn worden de volgende executieve functies behandeld:  

• Planning en organisatie 

• Impulsiviteit 

• Concentratie 

• Flexibiliteit 

• Zelfbeeld/metacognitie (kennis over de eigen kennis of het weten van het eigen weten).  

• Motivatie 
 

Iedere week werken de kinderen met een doelenkaart, die per 
jaargroep uitgebreid wordt. Hierdoor krijgen de leerlingen inzicht in 

hun executieve vaardigheden. Wat gaat al goed en waar moeten ze 
nog aan werken? De leerkracht vult na een periode een rapport 
in, specifiek gericht op de executieve functies. Dus het inzicht 
wordt niet alleen verkregen door het kind zelf, maar ook door de 
leerkracht en ouders.  
Mocht een kind “uitvallen” op een bepaald gebied, dan zal de 

leerkracht hier extra aandacht aan besteden. 
 

Wij denken dat dit een mooie aanvulling is op het al bestaande 
onderwijsaanbod op de Rubenshof. 

 
 
 
 
We hadden vorige week maandag een studiedag 
over LEF en zo leren ook wij iedere keer weer wat bij! 
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In dit nummer:  

• leren met LEF 

• nascholing rekenen 

• schoolgesprekken november 

• voorlopige plannen 
sinterklaasfeest 

• verkleed als piet of Sint 

• Rubensbende zoekt uitbreiding 
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Nascholing rekenen 
 
Dit schooljaar is groep 8 gestart met de nieuwe (digitale) methode van 
Pluspunt. De methode is in fases ingevoerd en groep 3 tot en met 8 
maakt er nu gebruik van. De methode is gebaseerd op het gedachtegoed 
van Ceciel Borghouts. Zij heeft ook meegewerkt aan de het landelijke 
dyscalculieprotocol.  
 
In het verleden heeft het team een nascholingstraject gevolgd en begeleiding van Ceciel gehad. Omdat 
binnen het team personeelswisselingen hebben plaatsgevonden, heeft niet iedereen die begeleiding  
gehad. Vandaar dat we opnieuw een nascholingstraject gaan volgen. Dit keer niet onder begeleiding 
van Ceciel zelf, maar van een auteur van de methode Pluspunt, die precies weet hoe je het best met 
de methode kunt werken en alle theoretische modellen ervan kent. 
 

Ons rekenontwikkelteam, dat bestaat uit intern begeleiders, de 
coördinatoren van de bovenbouw, een aantal leerkrachten en de 
directeur, krijgt daarnaast een scholing van Ceciel Borghouts. Zij 
gaan dieper op de theorie in en een aantal van hen zal de 
leerkrachten in de klas gaan coachen. Dat alles om goed en 
efficiënt rekenonderwijs aan onze leerlingen te kunnen geven.  
 
 

 
 
 
Schoolgesprekken november 
 
Vorige week meldden wij in de INFO dat er binnenkort in ieder geval 
schoolgesprekken plaatsvinden met alle ouders van de leerlingen in groep 3 en 8 
en dat ouders van kinderen in groep 1-2 mogelijk ook uitgenodigd worden voor 
een gesprek, als de leerkrachten dat van belang vinden.  
 
Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de kinderen in alle andere groepen: als de leerkracht het zinvol 
vindt, dan worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek. Als u geen uitnodiging ontvangt, maar een 
gesprek op dit moment wél belangrijk vindt, dan kunt u dat aan de leerkracht laten weten.  
 
 
 
 

Voorlopige plannen sinterklaasfeest 
 
Op dit moment gaan we ervan uit dat we, op enigszins aangepaste wijze, van 
het sinterklaasfeest op school een groot feest kunnen maken. Een intocht op 
straat met veel ouders erbij zit er niet in, maar we hopen Sint en pieten wel op 
het grote plein met de kinderen én met de Rubensbende te ontvangen. En als 
dat niet kan, dan passen we onze plannen wel weer aan! 
 

 
 
 
 
 

WORDT VERVOLGD 
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Alleen op woensdag mag het… en op 3 december! 
 
Vanaf morgen zijn ze weer in het land, Sinterklaas en zijn pieten! Er breekt een 
spannende periode aan voor onze jongsten en we gaan er weer een fantastisch 
kinderfeest van maken. 
 
De laatste jaren komen er steeds meer kinderen verkleed naar school, meestal als 
pietje. Dat staat heel leuk, maar veel kinderen zien er dan niet alleen uit als pietje, ze denken 
ook dat ze een hele dag lollig pietje moeten spelen. En dat willen we graag enigszins beperken. De 
kinderen van groep 1 tot en met 4 mogen daarom op de woensdagen (en  op 3 december) verkleed 
als pietje of Sint naar school komen, maar de andere dagen gewoon als zichzelf. En dan is er iedere dag 
in de verkleedhoek van de kleuters gelegenheid om een poosje piet of Sint te spelen! 

 
In de hogere groepen is het helemaal niet de bedoeling dat kinderen verkleed naar 
school komen de komende weken. Wanneer dan wel? Op 3 december natuurlijk!  

 
 
 
 
 

 Speelt u (of speelde u vroeger) een instrument?  
 
De Rubensbende is op zoek naar u! 
 
De Rubensbende is een gezellige groep muzikale ouders en grootouders. Speelt u een 
instrument óf wilt u uw instrument (na lange tijd) weer eens oppakken? Kom dan onze 
club versterken. We spelen eenvoudige muziek, dus schroom niet.  

 
Door de omstandigheden hebben wij sinds carnaval 2020 niet van ons laten horen, maar normaal 
gesproken verzorgen we elk jaar de muzikale omlijsting van het sinterklaasfeest, Kerst, carnaval en het 
eindfeest. Vlak voor deze optredens repeteren we twee of drie keer. Kortom, de studiebelasting is niet 
groot, maar de gezelligheid des te meer. Zoals al gemeld, we spelen eenvoudige muziek, zodat 
iedereen op elk niveau kan meedoen. We hebben koperblazers nodig en spelers van klarinetten, 
saxofoons, dwarsfluiten, gitaren en nog veel meer. Iedereen is welkom. 
 
Meer weten? 
Neem dan contact op met Katy Rosmulder (katy@rosmulder.nl)  
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