
   
 

   
 

 

 

INFO 6 

                                                                                            27 januari 2021 

BELANGRIJKE DATA 

Woensdag 3 februari Studiedag: alle kinderen 

vrij: geen online 
lessen en geen 

noodopvang! 

Groepen 1 t/m 8 

9 en 10 februari  Adviesgesprekken  

groep 8 

Groep 8 en ouders 

Vrijdag 12 februari  Rapport mee Groepen 3 t/m 8 

Maandag 15 februari en 
woensdag 17 februari  

Rapportgesprekken Groepen 1 t/m 8 

Zaterdag 20 februari t/m 
zondag 28 februari 

Krokusvakantie  Groepen 1 t/m 8 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

• Corona update 

• Afname Cito’s 

• Adviesgesprekken groep 8 

• Rapport 

• De Vreedzame School: blok 4 ’We hebben hart voor elkaar’  

• Profi Pendi: samenwerkingsverband 

• Rekenonderwijs 

• Goede doelen actie 

• Carnaval 

• Schoolvoetbal  

• Schoolbibliotheek 

• Intern contactpersoon (ICP) 

• Omroep Houten: De Loftrompet  

• Tot slot 

 



   
 

   
 

Corona update                                                    

We zitten reeds in de vierde week van de lockdown na de kerstvakantie. Tot nu 

toe is het duidelijk dat de school tenminste t/m 7 februari fysiek gesloten blijft 

en we de kinderen online lesgeven tot die tijd. Dat gaat gelukkig goed. Het 

onderwijs op afstand en de planning die de kinderen hebben zorgen ervoor dat 

we het onderwijsprogramma zo veel mogelijk kunnen voortzetten voor de 

basisvakken. Wekelijks hebben de leerkrachten een individueel gesprek met elke 

leerling uit zijn/haar groep. We zijn ook erg blij dat zelfs extra ondersteuning 

voor sommige leerlingen digitaal doorgaat. 

Maar ook jullie zijn voor ons daarbij een hele belangrijke schakel! Alle moeders 

en vaders die thuis hun kind of kinderen helpen en ondersteunen. Echt top! 

Graag geven we jullie hiervoor een groot compliment! We realiseren ons 

dat de combinatie papa/mama zijn, zelf werken en ook de rol van de leerkracht 

op je nemen niet niks is. Ga zo door en houd vol! 

 

In de noodopvang is het in deze lockdown echt een stuk drukker. Vooral op de 

maandag, dinsdag en donderdag zijn er flink wat kinderen. We zetten op deze 

dagen de peuterleidsters en de stagiaires van de Pabo extra in. Daarnaast 

ondersteunen de onderwijsassistenten de leerkrachten op het moment dat de 

leerkracht online les moet geven. Met deze extra hulp redden we het tot nu toe.  

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Afname Cito’s                                                              

Normaal gesproken worden de midden toetsen van Cito in januari afgenomen, 

maar dat is dit jaar niet mogelijk geweest door de lockdown. In overleg met de 

andere scholen van Fectio en met het advies van Cito is besloten dat we de Cito 

afnames uitstellen en pas vanaf 8 maart gaan afnemen voor de groepen 3 t/m 7. 

Mochten we 8 februari weer naar school gaan, dan hebben de kinderen eerst de 

tijd om weer te wennen aan de schoolse situatie. De belangrijkste reden dat we 

de Cito afname doen is, om zo het onderwijs in de tweede helft van dit 

schooljaar passend op de leerlingen in de groep af te kunnen stemmen.   

 

Adviesgesprekken groep 8  

Op dinsdag 9 en woensdag 10 februari zullen de adviesgesprekken van groep 8 

plaatsvinden. De ouders en kinderen van deze groep worden hier apart over 

geïnformeerd door juf Annette. Het definitieve advies wordt zonder de afname 

van de M 8 Cito toetsen door de school gegeven. Of de M Cito toetsen op een 

later moment nog worden ingehaald is nog niet duidelijk. Er wordt wel een Cito 

eindtoets gemaakt de leerlingen van groep 8 op dinsdag 20 en woensdag 21 

april.  

Rapport                                                       

Op vrijdag 12 februari krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 het eerste 

rapport mee naar huis van dit schooljaar. Het rapport geeft een goede indruk 

weer wat er goed gaat en waar je kind nog in kan ontwikkelen. Op maandag 15 

en woensdag 17 februari zijn er rapportgesprekken waarin de leerkracht(en) een 

toelichting kunnen geven en er ruimte is voor vragen stellen door de ouders en 

door de kinderen. Vanaf groep 6 nemen de leerlingen deel aan het gesprek. Het 

is fijn als de kinderen zelf al goed nadenken waar ze de komende periode aan 

willen werken. Zo zijn ze goed voorbereid op het gesprek met de juf of de 

meester. De gesprekken worden online, via Teams gedaan tenzij de leerkracht 

of de ouders een gewichtige reden hebben om het toch fysiek, op 1,5 meter 

afstand op school te doen. Dit gaat altijd in overleg met school en de ouders.   



   
 

   
 

De Vreedzame School                                                

Zodra we weer naar school mogen starten we met blok 4 ‘We hebben hart voor 

elkaar’. 

In de bijlage zit de nieuwsbrief waarin jullie kunnen lezen wat er in dit blok 

centraal staat. Het is een thema dat mooi aansluit op afgelopen periode. 

Na de lockdown is het voor veel kinderen belangrijk dat de school en de 

leerkrachten zo veel als mogelijk weer ‘gewoon’ vertrouwd voor hen en 

herkenbaar is. Wij zullen de kinderen goed opvangen en ze de gelegenheid 

geven om in alle veiligheid te kunnen praten over de ervaringen van het lange 

thuis zitten en waar zij zich (eventueel) ongerust over hebben gemaakt. 

Sommige kinderen willen gewoon snel weer les hebben, aan het werk kunnen. 

Anderen kunnen zich door alle gebeurtenissen moeilijk concentreren en zitten 

vol verhalen die ze willen delen. Wij zullen aan beide groepen kinderen aandacht 

besteden door lekker aan de slag te gaan en na een les even kort aandacht te 

besteden aan hoe het ging en hoe ze dit werk/vak thuis aanpakten, zodat wij als 

leerkrachten goed kunnen inschatten hoe het er met eenieder voor staat. 

Daarnaast zullen we bespreken hoe we elkaar de komende tijd kunnen helpen. 

De groep was al een groep voor de sluiting van de school. Dit zullen we ook 

benoemen: het gaat allemaal iets anders maar veel is ook hetzelfde en we 

kennen elkaar. 

We kijken ernaar uit om weer samen aan de slag te gaan! 

  

Profi Pendi  

Passend onderwijs (Profi Pendi)  

Sinds op 1 augustus 2014 de invoering van de Wet 

Passend Onderwijs is ingegaan, maken scholen voor 

regulier en speciaal (basis) onderwijs, die in een 

regio zitten, deel uit van een 

samenwerkingsverband.  

 



   
 

   
 

 

Met Passend Onderwijs wil de overheid dat: 

• Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen; 

• Een kind naar een gewone school gaat als dat kan; 

• Een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig 

is; 

• Scholen de mogelijkheid hebben voor ondersteuning op maat; 

• De mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van het kind bepalend zijn, 

niet de beperkingen; 

• Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 

De meeste kinderen gaan naar een basisschool in de buurt en doorlopen hun 

basisschooltijd zonder veel moeite. Sommige kinderen hebben echter extra 

ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere 

periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar 

in een enkel geval ook op een speciale (basis)school.  

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning 

georganiseerd is. 

Om Passend Onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere 

scholen en besturen in de regio Lekstroom (Houten, IJsselstein, Lopik, 

Nieuwegein en Vijfheerenlanden), samen in Samenwerkingsverband Profi Pendi. 

Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat elke leerling 

onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Bijvoorbeeld als er sprake is van 

leerproblemen, bij gedragsproblemen, meer- en hoogbegaafdheid of bij 

intensievere hulpvragen. 

De rol van Profi Pendi 

Onze school heeft een zorgplicht. Dat wil zeggen dat wij verantwoordelijk zijn 

om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek vinden. 

Het stafbureau van Profi Pendi helpt ons hierbij. Door er bijvoorbeeld te zorgen 

dat wij als school financiële middelen, begeleiding en kennis krijgen om kinderen 

optimaal te kunnen begeleiden. Zo geven de consulenten passend onderwijs van 

Profi Pendi deskundig advies en denken zij mee. Het stafbureau van Profi Pendi 

gaat ook over de toewijzing van extra hulp op school (arrangementen) en over 

de toelating tot het speciaal (basis)onderwijs. 

Samen met ouders 

 Samenwerkingsverband Profi Pendi werkt samen met gemeenten, jeugdzorg en 

andere partners die zorg en ondersteuning bieden. En uiteraard ook met ouders.  

Samen met ouders en de experts van Profi Pendi, kijken we wat het kind nodig 

heeft en welke plek het best bij het kind past. Samen zorgen we voor passend 

onderwijs.  

Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Onze intern 

begeleider, Carmen Klaver carmen.klaver@schoolhuys.nl  is bereikbaar voor 

vragen. Op de website van Profi Pendi www.profi pendi.nl staat meer informatie 

of bel naar Profi Pendi 030 2751288. 

mailto:carmen.klaver@schoolhuys.nl
http://www.profipendi.nl./


   
 

   
 

 

Rekenonderwijs op ’t Schoolhuys  

Dit schooljaar werken we het tweede schooljaar 

met de rekenmethode PlusPunt 4. Deze methode 

biedt veel mogelijkheden om maatwerk te leveren 

aan de kinderen en de vorderingen digitaal te 

volgen. Vanaf groep 5 werken we met de digitale 

versie, de kinderen werken op laptops. De groepen 

3 en 4 werken op papier. 

Pluspunt maakt gebruik van gele en blauwe lessen, 

deze volgen elkaar op. In een gele les wordt een doel voor het eerst 

aangeboden. In de opvolgende blauwe les krijgen de kinderen een verdere 

instructie op dit doel, met soms een andere benadering of verdieping. In iedere 

les werken leerlingen zelfstandig met de conditietraining. De conditietraining is 

bedoeld om basisvaardigheden te automatiseren en toetsdoelen te oefenen. 

Vanaf groep 5 is de conditietraining verwerkt in de Eigen Taken. 

In de groepen 3, 4 en 5 is het startniveau van de les voor de hele groep gelijk. 

Iedere dag hebben alle kinderen de mogelijkheid om het moeilijkste niveau te 

behalen, de *** opdrachten. Sommige leerlingen hebben extra uitleg nodig, 

deze kinderen krijgen verlengde instructie.  

Voor snelle en sterke rekenaars vanaf groep 5 past het systeem de leerstof aan, 

zodat er minder opgaven herhaald hoeven te worden en er ruimte en tijd is voor 

extra rekenopgaven en verrijking. In We gebruiken ook extra werkboeken zoals 

rekensprinters en rekentijgers. 

Vanaf groep 6 bereidt Pluspunt 4 de kinderen voor op het behalen van de doelen 

op het streefniveau. Voor leerlingen die moeite hebben met rekenen werken we 

doelgericht aan het behalen van de fundamentele rekendoelen. 

Automatiseren  

Voor een stevige rekenbasis moet een kind niet 

alleen de juiste antwoorden weten, maar deze 

ook snel kunnen geven. Zoals de sommen  + en 

– tot 20 en de tafels. Dit bereik je door veel en 

vaak te oefenen. In Pluspunt 4 wordt hier 

aandacht aan gegeven, bij deze opdrachten 

staat een klokje. Dit betekent dat de opgave op 

tempo gemaakt moet worden.  

Naast de opgaven in Pluspunt gebruiken we hier vanaf groep 4 het programma 

Bareka voor. In dit programma werken de leerlingen door het maken van 

toetsen aan het opbouwen van het rekenmuurtje. Op deze manier zien 

leerlingen goed welke onderdelen ze goed beheersen (deze zijn groen) en welke 

onderdelen extra geoefend moeten worden. Het extra oefenen kan o.a. via 

rekenspelletjes en extra oefenbladen. 

 



   
 

   
 

Voor leerlingen die moeite hebben met automatiseren kunnen we dit schooljaar 

ook gebruik maken van het programma Calcularis. Calcularis biedt hulp bij 

rekenen en wiskunde zodat leerlingen de lesstof sneller, gemakkelijker en 

nauwkeuriger kunt verwerken. Het is remediërende software; je wordt door het 

programma begeleid tijdens het rekenen en merkt sneller je fouten op. 

Calcularis kan zelfstandig gebruikt worden door de leerlingen, zowel op school 

als thuis. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het automatiseren 

hebben we een inlogcode. Na de thuiswerkperiode zullen we dit schoolbreed 

invoeren. Indien er interesse is om dit op korte termijn al thuis in te zetten, dan 

is het mogelijk contact op te nemen met Carmen Klaver 

carmen.klaver@schoolhuys.nl 

 

 

Goede doelen actie                         

Elk jaar is er op ’t Schoolhuys een Goede Doelen Actie. We vinden dit belangrijk 

omdat kinderen ervaren dat er op veel plekken in de wereld het er minder aan 

toe gaat dan bij ons. Iets doen voor een ander en zo geld inzamelen voor een 

goed doel, maakt je daarvan bewust en geeft je daarnaast een goed gevoel.  

Dit schooljaar wilden we hetzelfde goede doel als vorig jaar kiezen; Het Maxima 

ziekenhuis in Utrecht waar ernstig zieke kinderen liggen. Door de pandemie 

hebben we de actie moeten uitstellen. Ook dit jaar hebben we hier nog mee te 

maken en dat maakt dat we hebben besloten om De Goede Doelen Actie 

wederom te verschuiven naar volgend schooljaar. Wel is juf Joska, onze 

eventmanager, samen met de oudervereniging aan het kijken voor een 

alternatief. We houden jullie op de hoogte.  

Het is op dit moment vooral belangrijk dat het onderwijs van de basisvakken zo 

veel mogelijk doorgaan. Alle extra activiteiten worden daarom geschrapt of 

verplaatst. We hopen op jullie begrip.   

 

 

 

 

 

mailto:carmen.klaver@schoolhuys.nl


   
 

   
 

 

Carnaval                                  

Op vrijdag 19 februari vieren we op ‘t Schoolhuys het carnavalsfeest. Alle 

kinderen mogen die dag verkleed naar school komen. Uiteraard zijn ook de 

juffen en de meester flink uitgedost. Helaas kunnen we dit jaar niet met de hele 

school in de hal gaan hossen, omdat dit niet kan vanwege de maatregelen tegen 

het Corona virus. Maar.... niet getreurd... we gaan er in de eigen groep een leuk 

feestje van maken!  

Voor de groepen 5 t/m 8 is er die dag een continurooster en eten ze met elkaar 

om 12.00 u op school. De kinderen van deze groepen zijn om 14.00 u uit.  

 

Schoolvoetbal                        

Het lijkt nog ver weg, maar meteen 

na de krokusvakantie staat het 

schoolvoetbal op de planning. We 

hebben bericht gekregen dat dit niet 

door kan gaan in verband met de 

verlenging van alle maatregelen. 

Omdat het niet door kan gaan, willen 

wij proberen een leuk toernooi op 

school organiseren tussen de groepen 

onderling. We hebben een échte FC 

Utrecht trainer in huis: meester 

Kevin! Hij zal met hulp van juf Joska een leuk toernooi bedenken tussen de 

kinderen van ‘t Schoolhuys. We houden jullie op de hoogte zodra bekend is 

wanneer we dit gaan doen.  

 



   
 

   
 

Schoolbibliotheek  

 

Tijdens de lockdown hebben we naast het lesgeven ook de schoolbibliotheek een 

boost gegeven. Zo zijn de boeken nu overzichtelijk verdeeld in verschillende AVI 

niveaus. Het AVI-niveau is een maatstaf voor de leesvaardigheid van kinderen 

en de moeilijkheidsgraad van kinderboeken. Het is gekoppeld aan de 

meetniveaus van CITO. Als je het niveau van je kind weet, helpt het je om de 

juiste boeken te zoeken die op dat moment passen bij je kind. Zo krijg je niet te 

makkelijke boeken maar ook niet te moeilijke en dus afgestemd op het 

leesniveau van jouw kind. 

Daarnaast zijn de informatie boeken apart gesorteerd, die vaak gebruikt worden 

voor de lessen van MI, waar de zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis 

en natuur thematisch worden aangeboden. Ook hebben we Engelse boeken op 

school en boeken speciaal voor kinderen met dyslexie.  

 

Intern contactpersoon (ICP)   

Voor de kerst is de intern contactpersoon langs de groepen 3 t/m 8 gegaan en 

heeft uitgelegd wat de rol van een intern contactpersoon op school is.   

Wanneer een kind zorgen heeft en deze niet kwijt kan bij de ouders of eigen 

leerkracht, kan een kind altijd contact opnemen met de interne contactpersoon.  

Zij luistert naar het kind en neemt de zorgen serieus.   

Bij ons op school is de intern contactpersoon: Francien Galjart. 

francien.galjart@schoolhuys.nl  

Juf Francien is voor de kerstvakantie langs alle groepen geweest om zich voor te 

stellen en hierover te vertellen aan alle kinderen.  

Meer uitleg over dit onderwerp vind je in de folder in de bijlage van deze 

nieuwsbrief. 

 

 

 

mailto:francien.galjart@schoolhuys.nl


   
 

   
 

Omroep Houten  (De Loftrompet) 

Sinds vorige week heeft Omroep Houten een radioprogramma voor 

basisschoolleerlingen. Dit is een gezellige, muzikale uitzending op vrijdag van 

16.00-17.00 uur en wordt gepresenteerd door een leerkracht uit het 

basisonderwijs, meester Michel. In dit uur staat iedere week een nieuw thema 

centraal voor zowel leerlingen in de onderbouw als in de bovenbouw. Er zijn 

telefonisch gasten (veelal kinderen) in de uitzending om iets te vertellen dat 

betrekking heeft op het thema. Op vrijdag 29 januari staat het thema ‘leren 

vliegen’ (over iets nieuws leren) centraal. HoutenFM is te beluisteren via internet 

of in de ether: 

Internet 

 Computer: klik rechtsboven in de menubalk op ‘Luister’. 

 Mobiel: klik in de groene balk onderin het scherm op de play-knop. 

Ether 

 In de ether is HoutenFM in de hele Gemeente Houten te beluisteren via 

107.3FM. 

De Loftrompet – Omroep Houten 

 

Tot slot 

Beste ouders van 't Schoolhuys,  

We willen jullie veel sterkte toewensen in deze lastige tijd. Er wordt van iedereen 

veel aanpassing en flexibiliteit gevraagd en dat kost de nodige energie en 

doorzettingsvermogen. Houd vol! Dat doen wij ook. We doen dit met elkaar en 

we staan voor jullie klaar. 

 

Je kunt altijd contact opnemen via de mail of door te bellen naar school als er 

iets is of we ergens mee kunnen helpen. Liever op tijd contact opnemen, dan 

achteraf horen dat er iets niet prettig verliep. 

Zet 'm op de komende periode en hopelijk zien we elkaar snel weer!     

Namens het hele team van 't Schoolhuys een hele hartelijke groet, 

Tamara Schlick 

 

De volgende INFO verschijnt op woensdag 17 februari 2021 

https://www.omroephouten.nl/shows/de-loftrompet/

