
       

 
   

 
 

Datum: december 2022                                                                         nieuwsbrief   

STUDIEDAG 16 NOVEMBER 
Woensdag 16 november hebben wij tijdens de 
studiedag ons verdiept in het rekenonderwijs.  
In de ochtend hebben we uitleg gekregen over 
hoe het rekenonderwijs is opgebouwd en hoe 
we de leerlijn rekenen kunnen verbeteren op 
onze school. Uit onderzoek is gebleken dat er 
in de methode die wij gebruiken (Getal en 
Ruimte Junior)  meer onderwerpen worden 
aangeboden dan noodzakelijk is om de 
kerndoelen en onze leerdoelen rekenen te 
behalen.  
Voor ons dus de taak om te bekijken welke 
doelen per klas behaald moeten worden, waar 
de knelpunten zitten en welke onderwerpen 
niet of veel minder van belang zijn.  
We gaan met elkaar de leerdoelen van 
rekenen per schooljaar uitwerken in een 
leerlijn en kijken waar en hoe dit in de 
methode aan bod komt. We zijn begonnen 
met het uitwerken van de leerlijn 
vermenigvuldigen en delen omdat we uit de 
analyse van de Cito toetsen zien dat dit 
onderdeel extra aandacht nodig heeft.  
 
LEERTEAM ZANDHEUVEL 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u verteld 
dat we als leerteam 2 x in de week bij elkaar 
zitten en kennis uitwisselen. We zetten ons 
gezamenlijk in voor verbetering van ons 
lesgeven en de leerresultaten van de 
kinderen. Alles wat we in school doen 
beoordelen we op de meerwaarde voor ons 
onderwijs en het leren van de kinderen.  
 
De afgelopen maand zijn we bezig geweest 
met afspraken rondom gewenst gedrag bij het 
binnenkomen van de school en in de pauzes 
op het plein. Verder hebben we gesproken 
over de methode Staal Spelling en de leerlijn 
rekenen. 
 
 

 
 

CULTUUR 
Naast de basisvaardigheden besteden we op 
de Zandheuvel ook aandacht aan cultuur.  
In ons cultuurplan hebben we diverse doelen 
beschreven m.b.t. cultuureducatie.  
Eén van die doelen is:  
• Op onze scholen krijgen alle leerlingen de 
kans om kennis te maken met cultuur in al 
haar disciplines: beeldend, muziek, dans, 
drama, literair, audiovisueel, erfgoed. 
Naast onze muziek-, teken- en beeldende 
vormingslessen in de klas, willen we op onze 
school voor alle leerlingen per schooljaar een 
museumbezoek mogelijk maken.  
Dit jaar gaat groep 7/8 naar het Rijksmuseum 
in Amsterdam, groep 5/6 gaat naar Slot 
Loevestein, groep 3/4 naar fort Asperen en 
groep 1/2 naar Aquazoo in Leerdam.  
Verdere informatie hierover volgt nog.  
Op deze manier laten we alle kinderen 
gedurende hun schoolloopbaan op onze 
school kennismaken met verschillende musea, 
een mooie en leerzame aanvulling op ons 
onderwijs.   
 
Ook is er elk jaar een lesaanbod vanuit Welzijn 
West Betuwe. Dit jaar hebben we als school 
gekozen voor lessen op het gebied van 
beeldende vorming.  
Naast danslessen krijgen onze leerlingen, net 
als vorig jaar, muzieklessen aangeboden door 
een vakdocent. 
 
KALENDER  
5 december 
Sinterklaasviering 
22 december 
Kerstdiner 
23 december 
start kerstvakantie  
(leerlingen zijn om 12.00 uur uit)  
 
 


