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Vanuit ons onderwijs 
Lezen op de Julianaschool 
Op de Julianaschool zijn we dit jaar begonnen met onze nieuwe technisch en 
begrijpend lezen methode Atlantis voor groep 4-8. Deze methode hebben we vorige 
jaar aangeschaft na onderzoek door het kwaliteitsteam taal/lezen. Tijdens dit 
onderzoek constateerde het kwaliteitsteam dat de laatste wetenschappelijke 
inzichten aangeven, dat het gebruik van een geïntegreerde (begrijpend/technisch) 
leesmethode het beste resultaat geeft. Het scheiden van technisch en begrijpend 
lezen werkt niet. Het uiteindelijke doel van leesonderwijs is immers het kunnen lezen 
én begrijpen van uiteenlopende teksten. Uit onderzoek blijkt dan ook dat het 
belangrijk is om leerlingen zo snel mogelijk de kans te geven om hun kennis toe te 
passen. Dit pleit voor geïntegreerd leesonderwijs, waarbij alle onderdelen van 
voortgezet lezen in samenhang aan bod komen: technisch lezen, begrijpend lezen, 
woordenschat, leesplezier en literatuureducatie. Dankzij geïntegreerd lezen worden 
leeslessen veel effectiever en neemt ook de motivatie van kinderen sterk toe. 
Kinderen op de Julianaschool hebben behoefte aan hoog denkniveau en uitdagende 
teksten. Deze methode biedt veel leeskilometers, sluit aan bij de principes van close 
reading en gebruikt strategieën voor beter tekstbegrip als middel. De thema’s die 
behandeld worden bieden mogelijkheden voor onderzoekend en themagericht 
onderwijs. In deze methode staat de inhoud van de tekst voortdurend centraal. 
Daardoor snappen kinderen waarom ze aan het lezen zijn: ze willen weten hoe een 
verhaal afloopt of hoe iets in elkaar zit. Daarnaast zien wij leesplezier als basis om 
kinderen te stimuleren meer te gaan lezen. Begrip, plezier en techniek versterken 
elkaar voortdurend. Deze methode stimuleert ons na te denken over de kracht van 
voorlezen en de plaats hiervan in het rooster. In alle groepen heeft het voorlezen een 
grotere plaats gekregen. Heel fijn zijn ook alle bibliotheek ouders die iedere 
woensdag de kinderen helpen en stimuleren in hun keuze voor boeken die het 
leesproces stimuleren. 
 
Leerpleincoaching 
Op de leerpleinen van groep 3-4, 5-6 en 7-8 hebben we een dag in de week een 
collega vrij geroosterd om extra coaching te geven aan alle leerlingen. In 
samenspraak met de leerkracht worden groepjes leerlingen geselecteerd voor extra 
begeleiding. Dit kan een extra uitleg zijn voor een specifieke som of spellingafspraak, 
maar het kan ook begeleiding zijn in het leren plannen of focus houden.  
 
 

 
Nieuws algemeen 
 

 

 
 

Belangrijke data voor november: 

woe 2 november: 
verwijzingsgesprekken gr 8 

 

woe 23 november: 
schoenzetten 

 

Belangrijke data voor december: 

ma 5 december: 
Sint op school; middag vrij 

 

do 22 december: 
Kerstviering in de klas 

 

vr 23 december: 
middag vrij.  

 

za 24 dec – zo 8 jan: 
Kerstvakantie 

 
 
 

 
 



 

 
Koersplan, ‘Met zin naar school’  
Inmiddels is het Koersplan van de Scholen van Oranje vastgesteld. Tot 2026 zullen we vanuit een aantal 
vergezichten keuzes voor ons onderwijs maken. Het betreft hier de vergezichten Duurzaamheid, Eigentijds 
onderwijs, Brede talentontwikkeling en een Sterke, wendbare organisatie. Met deze vier vergezichten als 
uitgangspunt willen we als Scholen van Oranje staan voor eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Als vier 
scholen zijn we niet hetzelfde maar werken we wel vanuit dezelfde vergezichten, waarbij elke school de ruimte 
heeft binnen deze koers eigen keuzes te maken. Het komende schooljaar zullen we als Julianaschool op grond 
hiervan onze koers bepalen en vastleggen in het nieuwe Schoolplan. 
 
Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november) 
Deze week gaan de groepen 1 t/m 8 bezig met leuke en leerzame activiteiten op het gebied van media, 
mediawijsheid en mediaopvoeding. 
Het thema dit jaar is 'Like en Cancel', en gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online.  Wat is mediawijsheid? 
Bij mediawijsheid gaat het over het slim en verantwoord om kunnen gaan met online en offline media. Kinderen 
krijgen bijna dagelijks nieuwe mediatoepassingen voorgeschoteld. De wereld verandert snel en de media ook. In 
die veranderende wereld proberen wij kinderen verstandig met media om te laten gaan: we maken ze mediawijs. 
We leren ze media in te zetten om hun doelen te bereiken, zonder zichzelf en anderen schade te berokkenen. We 
leren onze leerlingen media te begrijpen, positief te gebruiken en risico’s het hoofd te bieden.  
 
Zelfstandig naar binnen bij de groepen 3 en 4 
In groep 3 worden de kinderen steeds groter en zelfstandiger. Daarom gaan de kinderen na de herfstvakantie nu 
ook zelfstandig naar binnen en mogen ouders bij de voordeur afscheid nemen. Ook de kinderen van groep 4 gaan 
zelfstandig naar binnen.  
 
Stibat batterijen battle 
Van 7 november tot 25 november doen we mee met de batterijen-battle van Stibat. Per ingeleverde kilo 
ontvangen we €0,25. De batterijen kunnen gedeponeerd worden in de ton bij de ingang van de school. 
 
Basketbal 
Op woensdag 14 december wordt schoolsport basketbal georganiseerd in samenwerking met Rowic. Dit 
schoolsportevenement zal plaatsvinden in de sporthal van de Sportboulevard.  
Voor wie? Kinderen uit groep 5 tot en met 8. 
Wat gaan ze doen? De kinderen kunnen op een leuke manier kennismaken met de sport basketbal door middel 
van het spelen van wedstrijden. Van tevoren is er een gezamenlijke warming-up.  
Er zal gespeeld worden in 2 categorieën: 
Groep 5-6 (gemengd) 
Groep 7-8 (gemengd) 
Er wordt 3 tegen 3 gespeeld op basis van recht van aanval, volgens de 3x3 streetball regels. Er wordt dus gespeeld 
op 1 basket. Een team moet minimaal uit 4 spelers bestaan.  
Wees welkom voor deze sportieve en gezellige middag en schrijf je vandaag nog in.   
Inschrijven kan uiterlijk tot woensdag 9 november 
 
 

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_2706/File/KoersplanScholenvanOranje20222027.pdf


Korfbal 
Het is woensdagmiddag, 12 oktober, het schoolzaalkorfbaltoernooi staat op de planning. De jongens en meisjes 
van groep 3/4 worden om 13.45 verwacht bij DeetosSnel. Van 14.00 tot 14.30 is er een leuke, leerzame clinic voor 
alle kids. Hierna starten de wedstrijden. Als eerste tegenstander treft de Julianaschool de Meridiaan en daar 
winnen ze van met 3-0. In ons team zitten de korfbalsters, Indy en Suze, maar hebben Tim, Joas, Steve en Chloé 
nog nooit gekorfbald.  Een heerlijke start om de eerste wedstrijd te winnen en ook knap om de nul te houden.  
Na deze wedstrijd weten ze te winnen van de Oranje Nassau (4-0) en van de Sterrekijker (1-0). Als laatste wedstrijd 
spelen ze tegen de Johan Friso en ook deze weten ze te winnen met 3-0.  
De Julianaschool is de groepswinnaar!  
Wat een prachtige prestatie van het team en hun trainer Ruben, vader van Indy. Gefeliciteerd Toppers! 
Iedereen heeft nu al zin in volgend jaar! 
 

Bericht vanuit de MR 
Onlangs heeft de Medezeggenschapsraad (MR) van de Julianaschool weer vergaderd. Om de ouders op de hoogte 
te houden van waar wij ons mee bezig houden, willen we u via de nieuwsbrief informeren over de onderwerpen 
die behandeld zijn in de vergaderingen. In de MR-vergadering van 17 oktober zijn onder andere de onderstaande 
punten besproken. We hebben ingestemd met het school ondersteuningsplan. Dit is een plan die u op de website 
kan vinden. Hierin wordt in het kort weergegeven waar onze school voor staat en te bieden heeft aan 
deskundigheid en ondersteuning voor de leerlingen. Ook het nieuwe koersplan is aan ons gepresenteerd. Dit is 
een plan voor alle scholen van Oranje. Dit is een plan voor de komende 4 jaar. De 4 aandachtspunten, ook wel 
vergezichten genoemd zijn: duurzaamheid, eigentijds onderwijs, brede talentontwikkeling, sterk en wendbaar. 
Het schoolplan voor het nieuwe schooljaar gaat hierop ‘gebouwd’ worden. Er is door corona al heel wat uitval 
geweest, maar gelukkig is bijna alles opgevangen door de leerpleincoaches of leerkrachten die extra kwamen 
werken. We hebben de informatie avond van september geëvalueerd. Er waren wisselende opkomsten in de 
klassen. Naar onze mening was deze avond een succes en voor herhaling vatbaar. Op de website van de 
Julianaschool kunt ook het jaarverslag van de MR van het afgelopen jaar vinden. 
Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving vragen hebben, spreek dan gerust één van de MR-leden van de 
oudergeleding aan: Lieke Bakker-Verwaal (moeder van Anouk gr 7b en Karlijn gr 3) (voorzitter); Sanne Sikkema 
(moeder van Jonathan, gr 7b; Marit gr 6; Kirsten gr 4 en Sofie gr 2a); Michiel Pennings (vader van Felice gr 5 en 
Lucas gr 2b) 
 
Volgende nieuwsbrief 
Nieuwsbrief 7 verschijnt op maandag 14 november 2022.  
Wilt u reageren op de nieuwsbrief, wilt u dan aub het volgende mailadres gebruiken: directie@juliana-school.nl  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmobilecms.blob.core.windows.net%2Fappfiles%2Fapp_2706%2FFile%2F7._Jaarverslag_MR_2021-2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:directie@juliana-school.nl

