
 

INFO 3 

18 OKTOBER 2019 

 

BELANGRIJKE DATA 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 
oktober 

Herfstvakantie, zie bijlagen 
voor kinderactiviteiten. 

Alle leerlingen vrij 

Vrijdag 18 en maandag 28 
oktober 

Bag2School, kleding- 
inzamelingsactie 

Groepen 1 t/m 8 

Woensdag 30 oktober Luizencontrole Groepen 1 t/m 8 
Maandag 11 t/m vrijdag 15 
november 

Week van de Mediawijsheid Groepen 1 t/m 8 

Woensdag 13 november Studiedag Alle leerlingen vrij 
Vrijdag 15 november Podium groepen 5 en 6 om 

8.30 uur 
Ouders van groepen 5 en 6 

Donderdag 5 december Sinterklaasfeest Groepen 1 t/m 4: 12.00 uur 
uit. 
Groepen 5 t/m 8: 
continurooster 

Vrijdag 6 december Speelgoedochtend 
onderbouw 

 

Donderdag 19 december Kerstviering ‘s avonds 
‘s Middags om 12.00 uur vrij 

Alle leerlingen 

Vrijdag 20 december Continurooster, om 14.00 uur 
uit (niet om 12.00 uur) 

Groepen 5 t/m 8 

 

In deze Info de volgende onderwerpen: 

• EDI: Expliciete Directe Instructie 

• Uitreiking diploma nieuwe mediatoren 

• Bezoek opendagen Voortgezet Onderwijs scholen voor de groepen 7 en 8 

• Meervoudige Intelligentie (MI) 

• Nieuw thema 

• Leerlingenraad 2019-2020 

• Aanmelden broertjes en/of zusjes 

• Step en fiets in de school 

• OPA coördinator gezocht 

• Kledinginzamelingsactie 

• Kluisjes voor jassen en tassen 

• Werkzaamheden in de herfstvakantie 

 

 



 

 

Expliciete Directe Instructie 

 

Op ‘t Schoolhuys werken wij volgens het Expliciete Directe Instructie model (EDI). Dit model 

zorgt ervoor dat leerkrachten goede instructie geven en daardoor gaan de resultaten van de 

leerlingen omhoog. Het EDI-model bestaat uit vaste lesonderdelen, aangevuld met enkele 

technieken. Ons onderwijs heeft als doel om de leerstof succesvol aan te bieden aan zowel de 

sterke, gemiddelde als risicoleerlingen. Naast de drie niveaugroepen wordt er elke les gekeken 

of het kind in de juiste groep zit. Soms kan een kind toch sneller zelfstandig door, omdat het de 
lesstof al goed beheerst. Ook kan het zijn dat het kind toch nog behoefte heeft aan verlengde 

instructie. Zo wordt er elke les naar de onderwijsbehoeften gekeken van alle kinderen.  

Het EDI-model bestaat uit de volgende onderdelen:  

• Activeren van voorkennis: Er worden opdrachten aan de leerlingen gegeven 

die aansluiten bij de te geven les, maar waarvoor de benodigde kennis reeds bij 

hen aanwezig is. Kennis wordt hierdoor vanuit het langetermijngeheugen in het 

werkgeheugen geplaatst, zodat hierop nieuwe kennis kan worden gebouwd.  

• Lesdoel Hierin staat duidelijk beschreven wat de leerlingen aan het eind van de 

les moeten weten of kunnen. Het lesdoel wordt expliciet gedeeld met leerlingen 

door dit op het bord te schrijven en samen te lezen of bespreken. De oefenstof 

van de zelfstandige verwerking sluit aan bij het lesdoel. 

• Onderwijzen van het concept De begrippen van het lesdoel staan beschreven 

en worden uitgelegd.  

• Onderwijzen in vaardigheid De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel 

beschreven vaardigheden goed uit te voeren, worden aangeleerd. 

• Belang van de les Het belang van de les wordt verduidelijkt voor de leerlingen. 

• Begeleide inoefening De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van 

de leerstof over, terwijl voortdurend wordt gecontroleerd of ze het begrijpen en 

correct uitvoeren. 

• Lesafsluiting De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te 

laten zien dat ze de begrippen en vaardigheden van het lesdoel beheersen. Pas 
daarna mogen ze naar de fase van zelfstandige verwerking. Dit om verkeerd 

inslijpen te voorkomen en om het zelfstandig oefenen effectiever te laten zijn. 

• Zelfstandige verwerking De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het 

lesdoel beschreven begrippen en vaardigheden. 

• Verlengde instructie De leerlingen die zich de leerstof tijdens de lesafsluiting 

nog onvoldoende hebben eigen gemaakt, volgen tijdens de zelfstandige 

verwerking een verlengde instructie met de leerkracht. 

 

 



 

Uitreiking diploma nieuwe mediatoren 

De afgelopen weken hebben we een mediatoropleiding gedaan. Juf Francien en juf Mariëtte 

gaven deze training.  We hebben geleerd om ruzies op te lossen en om dat te oefenen moesten 

we ook ruzie maken. Wij kunnen nu de kinderen hier op school helpen met ruzies oplossen. 

Dit zijn de nieuwe mediatoren: Evi, Rosa, Thijmen, Simon en Job uit groep 7. De oude 

mediatoren zijn: Dorien, Jamie, Melissa, Maud en Esra uit groep 8. 

Elke dag hebben er 2 mediatoren dienst: één uit groep 8 en één uit groep 7. 

Vriendelijke groet van: Evi, Rosa, Thijmen, Simon en Job  uit groep 7                   

 

Bezoek opendagen Voortgezet Onderwijs scholen voor de groepen 7 en 8 

Dinsdag 8 oktober hebben de ouders van de groepen 7 en 8 een informatie avond gehad over de 

overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.  Een middelbare school 
kiezen blijkt in de praktijk niet altijd zo eenvoudig, maar de VO Gids helpt de kinderen en de 

ouders bij het kiezen van de juiste middelbare school. Kijkt u maar eens op de website: 

www.devogids.nl. In groep 8 krijgen de leerlingen de gids ook mee naar huis. Met de site en de 
Gids heb je alles bij de hand voor de keuze van een middelbare school. Na acht jaar op de 

basisschool -in veel gevallen dicht bij huis- is de stap naar het voortgezet onderwijs veel meer 

dan alleen een nieuwe locatie. En er valt wat te kiezen! In de omgeving, of soms wat verder weg, 

zijn bijzondere scholen. Op de site vind je een Opendagenplanner, waar precies staat wanneer 

er op welke school een open dag is. Daarnaast is er een checklist voor leerlingen en één voor 

ouders. Zo kun je precies zien welke school aan jullie wensen en aan die van je zoon of dochter 
voldoet. Sommige open dagen beginnen al in de maand oktober. Wees er op tijd bij! 

 

 

 

 

http://www.devogids.nl/


 

Meervoudige Intelligentie (MI)     

Op ’t Schoolhuys hebben we de principes van meervoudige intelligentie 

in ons lesaanbod geïntegreerd. Bij deze principes wordt ervan uitgegaan 

dat ieder mens vanuit zijn eigen intelligentie het beste tot leren komt. 
Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek worden volgens het 

model van VierKeerWijzer aangeboden. Er wordt thematisch gewerkt 

aan een geschiedenis-, aardrijkskunde- of een natuuronderwerp. Aan het 

begin van elk project krijgen de kinderen vijf gerichte leervragen, waar ze 

gedurende het project het antwoord op gaan vinden. Door middel van 

verschillende kaarten zoals getalkaarten, taalkaarten, kijkkaarten, doe-
kaarten, natuurkaarten, ik-kaarten, samen-kaarten en muziekkaarten 

werken de kinderen actief en betrokken aan het thema. 

 

Thema 

De afgelopen weken hebben we in alle groepen gewerkt aan het thema ‘mijn lijf’. Waarschijnlijk 

hebben jullie er vast iets over gehoord via je kind/ jullie kinderen. Zo was er in de 
kleutergroepen een doktersruimte waar de kinderen in konden spelen. In de groepen 3 en 4 

heeft een vader een les gegeven over het oog en werden er proefjes gedaan. De groepen 5 en 6 

hebben allerlei allergieën onderzocht en geleerd hoe je gezond eet en leeft. De groepen 7 en 8 
hebben een fysiotherapeute op bezoek gehad die alles vertelde over je spieren.  

Het volgende thema wordt: ‘De herfst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leerlingenraad 2019-2020 

De leerlingenraad is vrijdag 11 oktober voor het eerst bij elkaar geweest voor overleg samen 

met de directeur. Graag stellen ze zich even voor: 

Hallo, wij zijn de nieuwe leerlingenraad. In de nieuwe leerlingenraad zitten Liam en Fienemarij uit 
groep 7, Myrthe en Thom uit groep 6 en Samuel en Romy uit groep 8. Wij hebben al overlegd wat 

wij de komende tijd gaan doen. Zo komt er een klok in de aula. Wij zijn nu heel erg bezig met de 

pannakooi. Wij weten nog niet zeker of deze er gaat komen, maar het is een mogelijkheid. Wij 

gebruiken ook de ideeën van de kinderen. Ze kunnen ook hun ideeën in de ideeënbus stoppen. Daar 

kijken wij dan om de 3 dagen in. Om te overleggen wat een goed idee is en niet gaat. Wij willen de 

school leuker maken. En ook mooier en beter. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen de 
kinderen ook! 

  

 

Aanmelden van broertjes en/of zusjes 

Om een goede inschatting te kunnen maken hoeveel kleuters er wanneer op ‘t Schoolhuys 
starten is het van belang dat ouders, die reeds een kind of kinderen op school hebben een jonger 

broertje of zusje op tijd aanmelden. Wacht daarmee niet te lang. Vanaf twee jaar kan uw kind al 

ingeschreven worden. Een inschrijfformulier kan je bij de directie ophalen.  

Step en fiets in de school       

Op school hebben we de volgende afspraak, die ook zo op de website staat:  

Uiteraard zijn we als school in fietsstad Houten een voorstander van het gebruik van de fiets. Wij 

willen u dan ook vragen om per fiets of lopend naar school te komen. Woont u op loopafstand, kom 

dan lopend. Kom op de fiets als dat voor een activiteit vanuit school nodig is. De school is niet 
aansprakelijk voor beschadigingen of diefstal van fietsen. Zet je fiets daarom altijd goed in het rek 

en op slot. 

We merken dat er soms een fiets, stepjes en andere vervoersmiddelen mee de school 
ingenomen worden. Dit is echter niet de bedoeling! Fietsen en stepjes kunnen buiten in de 

daarvoor bestemde fietsenrekken gezet worden. Zouden jullie hier s.v.p. op willen letten? Zo 

houden we de school netjes en overzichtelijk. Bedankt alvast! 

 



 

 

OPA coördinator gezocht 

Wil jij helpen wensen op school mogelijk te maken? 

De oudervereniging zoekt een Oud Papier Actie 
(OPA) coördinator. Het OPA team bestaat uit een 

groep enthousiaste ouders van ’t Schoolhuys, die 

iedere maand vrijwillig in een wijk in Houten het oud 

papier ophalen.  

 

De opbrengsten hiervan (gemiddeld zo’n 2500 euro 
per jaar) worden door school gebruikt om wensen 

mogelijk te maken die niet in het normale schoolbudget passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

een bezoek aan het Sinterklaashuis of slot Loevestein, maar ook aan het aankleden van 
Meervoudige Intelligentie (MI) projecten. De OPA opbrengsten zijn hiervoor onmisbaar. 

Als OPA coördinator heb je de volgende taken: 

· Maken van een jaarplanning (welk OPA teamlid loopt op welke zaterdag de wijk) 

· Aanspreekpunt voor het OPA team, school en de gemeentelijke OPA coördinatie 

· Koffie/koek regelen bij de start van het ophalen 

· Het jaarlijkse OPA etentje organiseren 

· Je zorgt dat het OPA team op sterkte blijft 

Inschatting is dat dit ongeveer 1 uur per maand kost. 

Heb jij (m/v) zin om dit op te pakken of heb je vragen hierover, neem dan contact op met de 
Oudervereniging via ov@schoolhuys.nl. 

Alvast bedankt! 

Arjan van Hoorn (voorzitter) 

Roel Pinxten (secretaris) 
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Denkt u aan de kledinginzamelingsactie? 

Vrijdag 18 oktober en maandagochtend 28 oktober kunt u uw zakken met kleding ed. op school 
in de gymzaal inleveren. Maandag aan het begin van de middag worden alle zakken door de 

organisatie opgehaald. 

De kinderen krijgen een bag2schoolzak mee, maar vuilniszakken of 
andere goed gesloten zakken mogen ook. Het gaat om oude maar 

bruikbare kleding, schoenen, riemen, hoeden en handtassen. Maar ook 

om beddengoed, dekens, gordijnen en knuffels. 

Wij hopen op uw bijdrage en een geslaagde actie ten behoeve van de 

school en onze kinderen en u een opgeruimd huis. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

De oudervereniging 

Kluisjes voor jassen en tassen   

Sinds dit schooljaar hebben alle leerlingen een eigen kluisje waarin de kinderen hun tas en jas 

kwijt kunnen. Dit werkt heel prettig. De school ziet er daardoor ook een stuk netter uit, omdat 

er geen jassen en tassen op de grond liggen. Ook raken de kinderen hun spullen niet kwijt. In 

sommige groepen versieren de kinderen hun kluisje met magneten. Ik begrijp dat dat leuk is om 
te doen, toch willen we dit niet. De kluisjes zijn echt alleen bedoeld voor de jassen en tassen. 

Willen jullie hier alsjeblieft samen met je kind op letten?   

Werkzaamheden in de herfstvakantie      

In de herfstvakantie zal een aantal klussen gebeuren, die nog niet af waren. Zo wordt er nog een 

aantal plafonds vervangen en zal de kleuteringang nieuwe deurmatten krijgen. Ook zal de 

schilder een aantal werkzaamheden uitvoeren. Tot slot worden de filters in de groepen 

schoongemaakt waardoor de ventilatie weer optimaal werkt.  

Via deze weg wil ik jullie allemaal een heerlijke herfstvakantie toewensen! De kinderen hebben 

de afgelopen zeven weken erg hard gewerkt samen met de leerkrachten. Even een weekje rust; 

daar zijn veel kinderen aan toe. Geniet ervan! 

Groet,                                 

Tamara Schlick    


