
Beste ouders, 

In de Bijblijver lieten we u al weten dat we de keuzes voor het nieuwe schooljaar 

zouden presenteren. De Bijenkorf is volop in ontwikkeling zoals u weet. Op een 

inspirerende studiedag hebben we samen nagedacht over onze “stip aan de 

horizon”. Onze collega Saskia heeft dit mooi weergegeven in een filmpje!  

De eerste stappen die we gaan zetten zijn:  

- We gaan de rekeninstructie in de stamgroep geven.  

Vanaf nu vinden alle lessen en instructies plaats in de eigen stamgroep, dus ook het 

rekenen.  

Aan de hand van onze methode Wizwijs gaan we het rekenonderwijs in thema- 

blokken aanbieden, in plaats van iedere dag een les met een ander doel. Zo werken 

we bijvoorbeeld drie weken aan “Handig rekenen”, met drie jaargroepen tegelijk. 

Iedere groep krijgt de instructies en verwerking van zijn eigen jaargroep.  

Doordat het rekenen in de stamgroep plaatsvindt, heeft de stangroepleider meer 

zicht op de ontwikkeling van de kinderen. Ook kunnen we de kinderen beter passend 

onderwijs bieden: kinderen die herhaling of verdieping nodig hebben naast hun 

eigen jaargroepinstructies kunnen gemakkelijker aanhaken bij een ander niveau.  

De verwerking van rekenen krijgt een plaats in de weektaak, zoals we dat bij de 

andere vakken ook doen. Passende digitale herhaling en verdieping zijn hier een 

onderdeel van.  

- We gaan van start met een nieuwe methode voor Wereld Oriëntatie.  

Van vakantie tot vakantie is er een centraal schoolthema waar we met de hele school 

aan werken. Deze thema`s volgen we in midden- en bovenbouw aan de hand van de 

methode BLINK. Dit is een wereldoriëntatie-methode die in thema`s geïntegreerd 

werkt aan geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. In de onderbouw geven we de 

thema’s inhoud met de lijn van  “Kleuteruniversiteit”. 

Binnen deze thema`s worden ook vieringen gepland. We zullen ieder thema samen 

openen en samen afsluiten. Ook zal er met regelmaat een presentatie zijn voor u als 

ouder. Zo hopen we u mee te kunnen laten genieten van wat we leren en doen.  

Wij gaan vol vertrouwen samen op weg naar onze stip aan de horizon. Veel plezier 

bij het bekijken van ons filmpje!  

 

Team de Bijenkorf 

 


