
       

  
 

 
 

Datum: januari 2022                                                                   nieuwsbrief   5

Beste ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van 
dit jaar. We zijn ongelofelijk blij, dat de 
scholen na de kerstvakantie weer “open” 
mochten en we zijn vol goede zin aan het 
nieuwe jaar begonnen. 
De persconferentie van afgelopen dinsdag was 
ook erg positief. Versoepelingen in (bijna) alle 
sectoren en ook in het quarantaine beleid.  
In de brief die u van o2a5 heeft gekregen leest  
u daar meer over. 
Helaas is het aantal besmettingen wel 
opgelopen, wat zorgt voor veel lege plekken in 
de klas of zelfs leerkrachten die thuis moeten 
blijven. Gelukkig hebben we veel intern op 
kunnen lossen waardoor in veel gevallen het 
onderwijs aan de kinderen door kon gaan. 
Omdat deze continuering van het onderwijs bij 
ons bovenaan staat en de aanwezigheid van 
onze leerkrachten daarbij van essentieel 
belang is hebben we ervoor gekozen de 
rapportgesprekken (hopelijk voor de laatste 
keer) online te laten plaatsvinden. In deze 
nieuwsbrief leest u daar meer over. Verder 
kunt o.a. lezen over de tevredenheidspeiling en 
de leergang EDI. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen 
wij dit graag! 
 
Team obs de Zandheuvel 

 
THUISONDERWIJS BIJ QUARANTAINE 
Voor de kinderen die in quarantaine moeten 
bieden wij thuisonderwijs aan. De leerkracht 
van de groep maakt hierover met ouders en 
leerling afspraken. Op de dag dat een leerling 
wordt afgemeld, maken wij een werkpakket 
klaar en start het thuisonderwijs de volgende 
dag!  

 
 

TEVREDENHEIDSPEILING 
Iedere twee jaar vullen leerkrachten, 
leerlingen van groep 5 t/m 8 én 
ouders/verzorgers een tevredenheidspeiling in 
via Scholen met Succes. Dit gebeurt op alle 
scholen van O2A5.  
Het doel is om de afgelopen twee jaar te 
evalueren op allerlei onderwijs gerelateerde 
gebieden. 
Vanaf 1 februari ontvangt u via de mail een 
uitnodiging voor deze tevredenheidspeiling en 
wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te 
nemen! Aan de hand van de bevindingen van 
deze peiling, kunnen wij ons voortdurend 
blijven verbeteren. 
 

 
                      

 
 
 

EXPLICIETE DIRECTE INSTRUCTIE (EDI) 
Zoals u al eerder in een nieuwsbrief heeft 
kunnen lezen, volgen de leerkrachten voor het 
tweede jaar, tijdens de studiedagen een 
leergang EDI. Deze letters staan voor 
Expliciete Directe Instructie.  EDI bestaat uit 
een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld 
met technieken. Het doel van EDI is om 
leerstof succesvol aan te leren, vanuit de 
gedachte dat álle kinderen álles kunnen leren, 
binnen ieders mogelijkheden.  
Hieronder worden enkele belangrijke  facetten 
van EDI kort uitgelegd. 
 
Het lesdoel 
Een goede les heeft een duidelijk doel dat 
concreet omschrijft wat de leerlingen aan het 
eind van de les weten en kunnen. De 
leerkracht schrijft het doel van iedere les ook 
op het instructiebord, zodat het doel voor de 
kinderen zichtbaar is. Bij kleuters is dit door 
middel van plaatjes weergegeven. Wanneer je 
het doel tijdens de les regelmatig herhaalt, 



       

 
   

 
 

merken leerlingen dat alle fasen van de les 
samenhangen met het lesdoel.  
 
Controle van begrip 
Bij een EDI-les contoleer je tijdens het 
lesgeven voortdurend of de leerlingen de 
leerstof begrijpen. Dit controleren van begrip 
zorgt ervoor dat de leerkracht de leerlingen 
helpt om het doel van de les te behalen.  
  
De leerkracht kan direct feedback geven en op 
tijd ingrijpen als er iets fout gaat. Tijdens het 
controleren van begrip zal de leerkracht 
steeds vragen stellen aan de leerlingen. Het is 
belangrijk dat de leerkracht denktijd biedt, 
zodat alle kinderen aangezet worden om na te 
denken. In sommige situaties mogen de 
kinderen overleggen met hun 
schoudermaatje.  
 
Wisbordjes 
Vanaf groep 4 gebruiken we wisbordjes. 
Wisbordjes zijn plastic bordjes waarop de 
leerlingen hun antwoord met een uitwisbare 
stift schrijven en het daarna aan de leerkracht 
laten zien. 
Iedere individuele leerling wordt op deze 
manier geactiveerd en de leerkracht kan direct 
zien welke kinderen de opdracht begrepen 
hebben. 
                                                               
Schoudermaatjes 
Natuurlijk kunnen kinderen individueel 
nadenken, maar zij kunnen ook samenwerken 
in tweetallen. Kinderen bespreken zo het 
antwoord en/of de oplossingsstrategie van 
hun schoudermaatje. Ook verwoorden zij hun 
gedachten hardop, waardoor zij zich de 
leerstof beter eigen maken.  
 
Lesafsluiting 
Tijdens de lesafsluiting laten de leerlingen zien 
of ze het lesdoel beheersen. Dit doen ze door 
bijvoorbeeld een korte opdracht te maken of 
een controlevraag te beantwoorden. Pas 
hierna gaan de kinderen zelfstandig aan de 
slag. Kinderen die het lesdoel nog niet 
beheersen krijgen verlengde instructie. 

 
Vrijdag 25 februari (de vrijdag vóór de 
voorjaarsvakantie) zal EDI tijdens onze cluster 
brede studiedag weer centraal staan. 

 
 
    

 
 
 
RAPPORT EN ADVIES GESPREKKEN 
In de week van 21 februari (week 8) vinden de 
rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7 en de 
adviesgesprekken van groep 8 plaats.  
Vanwege het grote aantal besmettingen gaan 
deze gesprekken wederom plaatsvinden via 
Teams. We willen het risico op besmettingen 
van de leerkrachten zo klein mogelijk houden 
voor de continuering van het onderwijs van de 
kinderen. Hopelijk zal dit de laatste keer zijn 
en we de volgende gesprekken weer fysiek op 
school kunnen houden. 
 
Wij zullen dit schooljaar voor het eerst gebruik 
maken van Schoolgesprek.nl om de ouder-
gesprekken te plannen. U kunt zich dan via de 
schoolapp of website( www.schoolgesprek.nl ) 
inschrijven voor het oudergesprek met een 
persoonlijke inlogcode.  
Over een week ontvangt u een bericht met 
uitgebreide informatie en een persoonlijke 
inlogcode.   

http://www.schoolgesprek.nl/


       

 
   

 
 

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2022-2023 
Hieronder vindt u de schoolvakanties voor het 
nieuwe schooljaar. 
Herfstvakantie   24-10-22 t/m 28-10-22 
Kerstvakantie   27-12-22 t/m 06-01-23 
Voorjaarsvakantie  27-02-23 t/m 03-03-22 
Goede Vrijdag en Pasen 07-04-23 t/m10-04-23 
Meivakantie   24-04-23 t/m 05-05-23 
Hemelvaartsdagen  18-05-23 t/m 19-05-23 
Pinksteren   29-05-23 
Zomervakantie   10-07-23 t/m 18-08-23 

 
KALENDER  
18 februari 
Rapport mee naar huis 
21 t/m 24 februari 
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 
Adviesgesprekken groep 8 
25 februari  
Studiedag (De kinderen zijn deze dag vrij) 
28 februari t/m 4 maart 

Voorjaarsvakantie   
 


