
Welkom terug op school!



Even voorstellen

Leerkrachten groepen 1 en 2

Elisabeth, Lisanne, Inkie, Anouk, Marit 

Leerkrachten groepen 3 en 4

Eva, Leontine, Astrid

Leerkrachten groepen 5 en 6

Jan, Martijn, Agnes 

Leerkrachten groepen 7 en 8

Lisette, Anne, Sandra, Marijke



Frieda interne begeleiding onderbouw

en OICT

Astrid interne begeleiding bovenbouw

juf Agnes, Alida, Leontine, Aleid extra ondersteuning kinderen

Jan B. en Tamara onderwijsassistenten

Petra coördinator TSO

Rachid vrijwillig conciërge

meester Rik vakleerkracht W&T 

juf Cathrine vakleerkracht muziek



Nieuwe intern begeleider bovenbouw

Astrid 

Brigitte 



Nieuwe verkiezing kinderraad (deze is van 2018-2019)



Ouders MR, OC, TSO

MR:   Matthijs, Merel en Jaco (ouders)

Marijke, Martijn, Inkie (team)

voor de formele schoolzaken - kwaliteitszorg

OC:    Thea, Alie Bettie, Janine, Auke, Carien, Rik, Agnes (team) 

voor jaarfeesten, sport, afscheid groep 8 etc.

TSO: Mark, Marcel, Marleen, Jane, Petra, Alida (team)



Nieuwe ouders in de school?

Welkom!!



Nieuwe ontwikkelingen in ons 
onderwijs

Vorig schooljaar nieuw, dus nu tweede jaar:

- Kwink; methode voor Sociaal Emotioneel Leren (SEL)
- Onderzoekend leren als basis voor lessen W&T en maken van 

werkstukken en presentaties
- Nieuwe lessen bewegingsonderwijs

Dit schooljaar nieuw:
Methode wereldoriëntatie BLINK



Kwink; Sociaal Emotioneel Leren (SEL)

IK, JIJ, WIJ



Kwink: startgesprek 
en plekje in de groep

Groepsvorming

Forming 

Leerkracht onderzoekt met ouder(s), observeert,  bevraagt, ziet alle kinderen.

Startgesprek als aftrap: wie ben ik, hoe ontwikkel ik mij en wat heb ik nodig van 

leerkracht en ouders? 

Norming 

Opdrachten  samenwerken bevorderen

Waarden en normen (regels/afspraken)  

Maken tot groepswaarden en schoolwaarden: veilig pedagogisch klimaat

Kinderen en ook de ouders mede medeverantwoordelijk maken



Onderzoekend leren

https://sites.google.com/view/wntdacosta/home

https://sites.google.com/view/wntdacosta/home


Nieuw voor gr 4-8: Blink

Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wetenschap Natuur Techniek, 
Burgerschap, 21 e eeuwse vaardigheden

samen vanuit 6 thema’s per jaar

bijvoorbeeld

- kijken naar vroeger
- op ruimtereis
- slimme uitvindingen...





Wat kan ik als ouder doen?

• vraag naar het thema, 

toon nieuwsgierigheid

• bekijk de leerlingomgeving met het kind
• geef materialen mee naar school die passen bij het thema
• heeft jouw werk een relatie met een thema?
• evaluatie in klankbordgroep 



Overige organisatie-ontwikkelingen

PARRO

Korte mededeling, vraag van of aan de leerkracht, agenda-item

Ziek melden? Telefonisch tussen 8.00 - 8.15 uur

Nieuw schoolplan 2020-2024 in de maak:

klankbordbijeenkomsten - hoe gaat de school verder?

(ook n.a.v. tevredenheidsonderzoek 2019)



Tot slot…

Eten en drinken

in doosje c.q. beker

reduceert afval            
Gezonde traktatie



Meer informatie? Bekijk de website

- 19.50 uur groepen 1 en 2, groep 5 en groep 8
- 20.10 uur de groepen 3 en 6
- 20.30 uur de groepen 4 en 7

Tussen de presentaties door bent u vrij in alle 
klassen bij elke leerkracht een kijkje te nemen en 
kennis te maken met de nieuwe leerkracht. 


