
Beste ouder(s)  / verzorger(s), 

Vorige week heeft u al een uitgebreide nieuwsbrief ontvangen voor de zomervakantie. We hebben 

vooral op personeelsgebied nog wat extra informatie. 

Formatie 

In de afgelopen week is er nog het e.e.a. gewijzigd wat betreft de invulling van vacatures. Zoals 

bekend hadden we voor groep 6 (Pekari’s) juf Esmaa Hmamouch al aangenomen, maar afgelopen 

week hebben we ook de vacature voor groep 7 (Pimpelmezen) kunnen vervullen. Meester Eric 

Heugens komt onze gelederen versterken. Ook het vertrek van juf Stephanie hebben we snel kunnen 

oplossen met de komst van juf Mischa Schimmer. Daarnaast zijn we ook nog bezig met gesprekken 

voor de vacature van onderwijsassistenten voor verschillende bouwen. Juf Marleen ten Cate hebben 

op dit moment al aangenomen en er volgen nog enkele gesprekken met andere kandidaten. 

Zodra deze bekend zijn laten we u dit weten. 

Methoden 

Ook starten we na de vakantie met twee nieuwe methodes voor rekenen en lezen. Meer informatie 

vindt u hieronder. 

De Wereld in getallen 

Na de zomervakantie gaan we beginnen met een nieuwe rekenmethode in de groepen 3 t/m 7; De 

Wereld in Getallen (versie 5). 

We hebben ervoor gekozen om de kinderen die nu groep 8 gaan nog niet met de nieuwe methode te 

laten starten, omdat de periode voor deze groep te kort is om nog over te stappen op een andere 

methode. Uiteindelijk zullen in het schooljaar 2022-2023 alle groepen met de Wereld in Getallen 

werken. 

 

We hebben voor deze rekenmethode gekozen, omdat de methode een goede, heldere opbouw 

heeft in de lessen. Van oriëntatie op een nieuwe rekenstrategie naar begripsvorming, naar oefenen 

en uiteindelijk naar automatiseren van de sommen. De methode houdt rekening met verschillen 

tussen kinderen.  

Eerst krijgen alle kinderen centrale instructie. De kinderen die het nog moeilijk vinden krijgen 

vervolgens verlengde instructie. Daarna oefent ieder kind zelfstandig in de weektaak met oefeningen 

op zijn eigen niveau: minimum, basis of plus. In de groepen 3 t/m 5 zitten de verschillende niveaus 

nog in hetzelfde werkboekje. De niveaus zijn dan verdeeld in ster 1, 2 of 3. Vanaf groep 6 wordt er 

gedifferentieerd met twee verschillende werkboekjes.  

 

Naast het werken in werkboekjes gaan de kinderen ook digitaal aan de slag met de methode. Het 

digitale programma biedt adaptieve en gepersonaliseerde lesdoelen en opgaven op maat voor elk 

kind. De kinderen gaan digitaal aan de slag met taken. Als het kind het doel haalt dan worden er 

nieuwe en moeilijkere taken binnen dit rekendoel klaargezet. Als het kind het doel niet haalt, dan 

gaat het kind aan de slag met nieuwe oefeningen die ervoor zorgen dat het kind andere doelen eerst 

haalt die hij nodig heeft om dit leerdoel wel te kunnen halen. 

  



Karakter 

Na de zomervakantie beginnen we ook met een nieuwe leesmethode voor de groepen 4 t/m 8 te 

weten ‘Karakter’. 

Karakter is vanzelfsprekend gericht op goed leesonderwijs bieden en het opdoen van 

succeservaringen. Daarnaast heeft Karakter een aparte leerlijn voor literatuureducatie en 

leesbevordering, waardoor goed technisch leesonderwijs en leesmotivatie hand in hand gaan. 

• Succes voor ieder kind 

Succesbeleving is enorm belangrijk voor de leesmotivatie van kinderen. Om die succesbeleving te 

bereiken wordt één lesdoel centraal gesteld. De leesteksten in Karakter zijn daarom per lesdoel op 

maat geschreven, zodat de kinderen gericht met het doel aan de slag kunnen gaan. De leesstappen 

die ze maken, worden bovendien inzichtelijk door een persoonlijk meetmoment aan het begin en 

einde van de les. Verder kunnen de kinderen ook op verschillende niveaus en in verschillende 

samenleesvormen, zoals duo-lezen en theaterlezen, laten zien wat ze kunnen. 

• Uitdagende pluslijn 

Karakter differentieert op vier niveaus. Er zijn drie niveaus binnen het leeswerkboek en voor de 

sterkste lezers is er een apart plusboek met een hoger AVI-niveau en een verdieping op 

literatuureducatie. De kinderen worden continu uitgedaagd om veel en gevarieerd te lezen. Op die 

manier blijven ook de sterkste lezers gemotiveerd. 

• Aparte leerlijn literatuureducatie en leesbevordering 

De groep krijgt lessen leesbevordering en literatuureducatie. Tijdens deze lessen maken de kinderen 

kennis met diverse aspecten uit de jeugdliteratuur en met een breed aanbod aan jeugdboeken. Op 

die manier wordt de literaire vaardigheid gestimuleerd en ontwikkelen ze een persoonlijke 

leessmaak. Dit heeft een positief effect op hun leeshouding. 

• Digitaal werken 

De oefensoftware van Karakter sluit aan bij de leerdoelen van de lessen met o.a. instructiefilmpjes, 

extra oefening op woord-, zins- en tekstniveau en de meeleesmodule met teksten uit het 

leeswerkboek 
 

Rest ons u wederom een hele fijne zomervaknatie te wensen en voor een ieder die het komende 

week gaat vieren een heel mooi Eid Al Adha (Offerfeest) gewenst. 

 


