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                                                                                       24 november 2021 

 

BELANGRIJKE DATA 

Woensdag 24 november Schoen zetten  

Vrijdag 3 december Sintviering Continurooster groepen 

5 t/m 8 om 14.00 u  

Onderbouw om 12.00u 

vrij 

Vrijdag 10 december Paarse Vrijdag Alle groepen 

Woensdag 22 december Info 5 Via Social Schools en 

terug te vinden op onze 

website 

Donderdag 23 december Kerstviering Alle groepen 

Vrijdag 24 december Laatste schooldag voor 

de kerstvakantie 

Continurooster groepen 

5 t/m 8, 14.00 u  

Onderbouw om 12.00u 

vrij 

 

In deze Info vindt u de volgende onderwerpen: 

- Corona 

- Visitatie op 't Schoolhuys 

- Social Schools: mogelijkheid om een bericht te sturen   

- Cito Leerling in Beeld   

- Sinterklaas 

- Paarse Vrijdag 10 december 

- Meer- en hoogbegaafde leerlingen op 't Schoolhuys 

- Gratis oefenen met Junior Einstein 

- Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien 

- Onderzoek door UvA: dwars en opstandig gedrag bij kinderen 

- Kerst 

- Tot slot 

 

 

 

 

 



 

 

Corona                                                    

Vrijdag 12 november hebben we een persconferentie gehad, daarbij blijven de 

volgende regels van kracht voor het basisonderwijs:  

Op school houdt iedereen zich aan de basisregels, zoals handen wassen en laten 

testen bij de GGD bij klachten die lijken op corona.  

Kinderen met verkoudheidsklachten  

Kinderen mogen naar school bij verkoudheidsklachten, af en toe hoesten, astma 

of hooikoorts. Kinderen met verkoudheidsklachten kunnen zich laten testen. Bij 

koorts, benauwdheid of veel hoesten blijven kinderen thuis en laten zij zich 

testen bij de GGD.   

In quarantaine (thuisblijven)  

In het basis- en speciaal (basis)onderwijs vervalt vanaf 20 september 2021 de 

quarantaineplicht voor de hele klas. Bij 1 besmette leerling hoeft niet meer de 

hele klas thuis te blijven. Zijn er meer besmettingen in een groep? Dan kan de 

GGD nog wel aanvullend advies geven. Waar nodig kan de GGD de hele groep of 

klas het advies geven om thuis in quarantaine te gaan.  

Tijdens een quarantaine van de hele klas geven scholen zoveel mogelijk 

onderwijs op afstand. Een huiswerkopdracht meegeven valt daar ook onder.  

Kind met een kwetsbare gezondheid  

Sommige leerlingen hebben een zwakke gezondheid of zij hebben gezinsleden 

die behoren tot een risicogroep. Ouders twijfelen daardoor misschien of ze hun 

kind naar school moeten sturen. Als ze twijfelen nemen ze contact op met de 

behandelende arts. Of met de jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden 

is.  

Kan een kind om gezondheidsredenen niet naar school, dan biedt de school het 

kind onderwijs op afstand aan. Hierbij krijgen kinderen en ouders ondersteuning 

en begeleiding.  

Als bijlage bij deze nieuws is de beslisboom meegestuurd zodat je precies kan 

zien wanneer je kind wel/niet naar school mag.   

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona


Gisteren is daar nog een extra uitwerking van de basismaatregelen voor het 

onderwijs bijgekomen: 

• Onderwijspersoneel werkt in principe thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven 

of op school moeten zijn in het belang van de leerlingen.  

• Ouders en/of verzorgers komen niet in de school, tenzij het niet anders kan.  

• Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Vieringen zoals Sinterklaas en Kerst vinden zonder externen plaats.  

• Zowel onderwijspersoneel als leerlingen blijven thuis bij klachten, tot een 

negatieve testuitslag is ontvangen. Uitgezonderd zijn kinderen die onder het 

snottebellenbeleid vallen. Dat houdt in dat kinderen met neusverkoudheid 

naar school mogen, behalve als zij klachten krijgen zoals benauwdheid, 

hoesten en koorts.    

• Als een huisgenoot, gezinslid of ander nauw contact is besmet is met het 

coronavirus, gaan alle huisgenoten in quarantaine.   

• Schoolbesturen en scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad 

aanvullende maatregelen nemen, denk hierbij aan het aangeven van 

looproutes in de school of het aanhouden van gespreide pauzes.   

Voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel is het van groot belang de 

basismaatregelen te volgen:  

• Regelmatig handen wassen  

• Binnenruimtes ventileren  

• Geen handen schudden  

Protocollen  

De actuele wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgevoerd in de protocollen. Deze 

hebben we op dit moment nog niet.  

Met deze extra maatregelen hopen we dat de kinderen zo normaal mogelijk naar 

school kunnen, wat van essentieel belang is.  

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden we jullie uiteraard op de hoogte.  

Visitatie op 't Schoolhuys                                

Op maandag 15 november heeft er een visitatie op 't Schoolhuys 

plaatsgevonden. Er worden audits en visitaties uitgevoerd op alle scholen van 

Fectio. Het doel van de deze interventies is om de kwaliteit van de eigen school 

in kaart te brengen en te laten toetsen door onafhankelijke personen. Ook kan 

men kijken bij andere scholen om zo te leren van elkaar. Tijdens een visitatie 

ligt de nadruk op een specifieke schoolvraag of door de school een bepaald 

thema.  

 



Wij hadden als specifieke schoolvraag of het inzetten van de directe expliciete 

instructie goed zichtbaar is bij het geven van de lessen in de groepen.  

Een les volgens Expliciete Directe Instructie ziet er als volgt uit: 

 

- Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te 

lezen of op het bord te schrijven. 

- Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit 

bij de te geven les, maar daarvoor ze de benodigde kennis al in huis 

hebben. 

- Onderwijzen van het concept. 

- Onderwijzen van de vaardigheid. 

- Belang van de les. 

- Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof 

over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen 

en begrijpen. 

- Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen 

om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas 

zelfstandig inoefenen.  

- Zelfstandige verwerking. 

- Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze 

het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een verlengde instructie 

van de leerkracht. 

Effectieve instructie is de beste manier om gedragsproblemen te voorkomen en 

betrokkenheid te verhogen. Competentie is een goede motivator! 

Aan het einde van deze dag hebben de visitatoren door middel van een 

presentatie aan het team teruggegeven wat zij gezien hebben. Ze gaven terug 

dat er heel veel rust heerst in de school en vooral ook in alle groepen. Dat 

draagt ertoe bij dat de kinderen goed in staat zijn om tot leren te komen.  

Alle leerkrachten geven veel positieve feedback aan de leerlingen waarbij er niet 

alleen complimenten worden gegeven over de inhoud maar ook over het proces. 

Het doel wordt in alle groepen benoemd en de kinderen zijn in staat te vertellen 

wat en waarom ze iets leren. 

Als aanbeveling gaven ze terug dat we nog vaker coöperatieve werkvormen in 

kunnen zetten om het samenwerken te stimuleren en dat we het eigenaarschap 

van de kinderen voor hun leerproces nog kunnen vergoten. Daar zijn we al mee 

aan de slag door structureel kindgesprekken te voeren en leerlingen op die 

manier te betrekken.   

 

 

 

 

 



Social Schools: mogelijkheid om een bericht te sturen   

Al een behoorlijke tijd gebruiken we de Social School app waarmee we op een 

veilige manier met elkaar kunnen communiceren. Jullie ontvangen op deze 

manier de nieuwsbrief en daarnaast wekelijks berichten van de leerkracht(en) 

van de groep van je kind. Weten jullie dat je een like kan sturen door op het 

hartje te drukken? Daarmee geef je aan dat je het bericht leuk vindt. 

Leerkrachten zien zo dat jullie deze berichten op prijs stellen en vinden dit erg 

leuk!  

Daarnaast is er nu ook de mogelijkheid om de leerkracht een bericht te sturen. 

Dat is een fijne en laagdrempelige manier een korte opmerking of vraag aan de 

juf/ meester te stellen. Weet wel dat de leerkracht alleen tijdens werktijd het 

bericht leest en indien nodig een reactie geeft.  

Vooral nu de Corona maatregelen voorlopig van kracht blijven begrijpen we goed 

dat het contact met de leerkracht weleens gemist wordt. Naast deze 

mogelijkheid hebben de leerkrachten ook allemaal aangegeven op welk 

moment(en) zij mee naar buiten lopen na schooltijd. Uiteraard kan/mag je de 

leerkracht ook altijd nog een mail sturen als je een vraag/ opmerking hebt.          

 

Cito leerling in Beeld        

Het afgelopen jaar hebben we ons leerlingvolgsysteem Cito onder de loep 

genomen en gekeken of deze manier van toetsen nog bij onze school en visie 

past. We hebben onze wensen op een rijtje gezet en hebben alle 

leerlingvolgsystemen die op de markt zijn nader bekeken en naast onze wensen 

gelegd. Onze wensen waren onder andere:  

- De leerling en de groei van de leerling zelf centraal zetten  

- Korte toetsen  

- Toetsen die passen bij de huidige belevingswereld 

- Keuze blijven houden om op papier of digitaal te kunnen toetsen 

- Zicht op een brede ontwikkeling 

- Mogelijkheden om een goede analyse te kunnen doen 

- Eigenaarschap van de leerlingen 

- Een duidelijk overzicht voor ouders 

 

 



We hebben gekozen voor het vernieuwde Cito Leerlingvolgsysteem Leerling in 

Beeld. In januari zullen de groepen 3, 4 en 5 kennismaken met deze toetsen, 

volgend schooljaar gaan ook de groepen 6, 7 en 8 over. De vernieuwde 

overzichten met uitleg zullen ook in het rapport worden toegevoegd. We houden 

jullie op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.  

Sinterklaas                                                            

Op 5 november heeft u al een bericht gehad via Social 

Schools, maar ook via de info willen wij jullie graag 

nog even vertellen over Sinterklaas op ‘t Schoolhuys. 

Het sinterklaasjournaal is al een tijdje bezig en daar 

hebben we gezien dat het ook dit jaar niet allemaal 

vlekkeloos verloopt. Lukt het Sinterklaas en zijn 

pieten wel om op ‘t Schoolhuys te komen? Dat gaan 

we zien. Op vrijdag 3 december verwachten wij de 

kinderen zoals altijd om 8.30 in de klas. Vanuit daar 

gaan we zien of het Sint en zijn pieten nog lukt om te komen. De bovenbouw 

kinderen zullen eerder naar binnen mogen om hun surprise te brengen. Dit 

kunnen zij lezen op hun lootje dat ze al hebben getrokken! Fijn dat de 

bovenbouw de Sint even wil helpen. 

Hoe dan ook, wij gaan er zeker een mooi feest van maken! 

 

Paarse Vrijdag (10 december)    

Op vrijdag 10 december doen we met alle groepen mee aan Paarse Vrijdag. Het 

is de bedoeling dat die dag alle kinderen iets paars aantrekken naar school. 

Uiteraard doen de leerkrachten ook mee! Vorig jaar deden maar liefst 500 

basisscholen in Nederland hieraan mee. Dit jaar doet 't Schoolhuys ook mee! 

Zo laten we zien dat je bij ons op school jezelf kan en mag zijn en dat niemand 

gepest of uitgesloten mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt. Dit 

past heel goed bij onze visie van De Vreedzame School, waarbij we ook de 

kinderen leren dat we allemaal anders en uniek zijn, maar dat iedereen erbij 

hoort! 

 

 

 

 

 



Meer- en hoogbegaafde leerlingen op 't Schoolhuys  

Vorig schooljaar zijn we van start gegaan met een nieuw plan voor de 

hoogbegaafde leerlingen op ’t  Schoolhuys. Voorheen hadden we 
een meergroep en werkte juf Annette, onze toptalentcoach, één dagdeel met 

deze groep leerlingen. Deze groep werd echter erg groot en we waren op zoek 
naar meer verbinding met de eigen groep. Vandaar dat we nu een andere 

manier van werken met deze groep leerlingen bedacht hebben.   
Allereerst hebben we vanuit het visie traject van vorig jaar ook nagedacht over 

de visie op meer- en hoogbegaafde leerlingen op ‘t Schoolhuys:  

 
Visie op meer- en hoogbegaafde leerlingen  

• Aansluiten bij onderwijsbehoeften in de klas  
• Doelgericht onderwijs  

• Doelgesprekken met kinderen (en eventueel ouders)  
• Leerlingen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces 

• Coachende rol van leerkracht    
• Verschillende werkvormen, actief leren en gesprekken voeren  

• Aandacht voor cognitief en creatief talent  
• Meervoudige intelligenties gebruiken  

• Toekomstgerichte kennis en vaardigheden inzetten  
• Aandacht voor ontwerpend en onderzoekend leren  

 

Doel: meer- en hoogbegaafde leerlingen begeleiden op niveau in de 
eigen groep. Leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, 

krijgen kortdurende individuele begeleiding, zowel in de klas van de 
eigen leerkracht als buiten de groep van de toptalentcoach juf Annette. 

Er wordt regelmatig ruimte geboden voor het ontmoeten van 
ontwikkelingsgelijken.  

 
Wat is onze nieuwe aanpak?  

o In de klas wordt op niveau gewerkt; de meer- en hoogbegaafde en snelle 
kinderen krijgen een compact aanbod (alleen de nodige leerstof wordt 

aangeboden).   
o De leerlingen krijgen verdiepingsstof volgens de methode(s) aangeboden, 

aangevuld met extra materiaal.   
o Voor de groep leerlingen die tijd over heeft, wordt in de groepen 

verbredingsstof aangeboden. Dit wordt aangestuurd door de eigen leerkracht 
in de vorm van projecten die vakoverstijgend zijn. Er wordt aan verschillende 

doelen gewerkt: een persoonlijk leerdoel en het afronden van het project.  
o Er zijn 4 blokken:   
• Blok 1: September – November (tweetal)  
• Blok 2: November – tot aan rapport (tweetal)  
• Blok 3: Maart – tot aan meivakantie (tweetal)  
• Blok 4: Mei – tot aan het rapport (individueel)  
o De kinderen werken in tweetallen aan een project. Een project hoeft geen 

twee maanden te duren, er kunnen in deze periode meerdere projecten 
gedaan worden.  
o Versnellen behoort tot de opties als bovenstaande onvoldoende is. Hiertoe 
wordt besloten na grondig onderzoek en overleg.   

We hopen met dit nieuwe plan beter aan te sluiten op de onderwijsbehoeften 
van deze groep leerlingen.  



 
Bij de tussenevaluaties horen we goede berichten van zowel de leerkrachten als 

van de meer- en hoogbegaafde leerlingen. In het rapport van deze leerlingen 
krijgen de ouders ook te zien wat en hoe hun kind aan hun persoonlijke leerdoel 

en het project gewerkt heeft.    
 

Zodra de Coronaregels het toelaten organiseren we een informatieavond 
voor de ouders van de kinderen die een project doen en andere 

belangstellenden. We houden u op de hoogte! 
Indien u vragen heeft over uw eigen kind kunt u hiervoor terecht bij de 

leerkracht. Heeft u een algemene vraag over ons beleid kunt u mailen 
naar annette.dewit@schoolhuys.nl en carmen.klaver@schoolhuys.nl  

  
 

Gratis oefenen met Junior Einstein                    

Alle kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen online gratis oefenen met de 

materialen van Junior Einstein! Dit is zéker een aanrader. Geschikt voor alle 

kinderen, in alle groepen en voor alle vakken. Je kunt hiermee de vakken 

oefenen die je moeilijk vindt, je voorbereiden op CITO of gewoon lekker leren 

wat je zelf leuk vindt. In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u meer informatie. 

 

Van de Gemeente Houten: 

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien 

Niet alle kinderen kunnen rekenen op een stabiel thuis. Soms is het nodig dat ze 

voor een middag, een weekend, maand of langer bij andere mensen terecht 

kunnen. We zijn op zoek naar inwoners die hun huis en hart voor hen open 

willen stellen. Kijk voor meer informatie op www.eentweedethuis.nl. 

 

Onderzoek door Universiteit van Amsterdam naar dwars en opstandig 

gedrag bij kinderen 

Heb je een kind tussen de 3 en 8 jaar en vind je het leuk om mee te doen aan 

een online onderzoek van de Universiteit van Amsterdam? Naast dat het leuk is, 

is het ook erg leerzaam! Nieuwsgierig of je in aanmerking komt voor de studie? 

Vul 8 korte vragen (max. 3 minuten) in door de QR-code te scannen of via: 

https://nlpsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eVi9efkS4SHqpDw 

Een flyer bij deze nieuwsbrief is bijgesloten. 

mailto:annette.dewit@schoolhuys.nl
mailto:carmen.klaver@schoolhuys.nl
http://www.eentweedethuis.nl/
https://nlpsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eVi9efkS4SHqpDw


Kerst                                                              

Op dit moment zijn wij nog druk bezig met het organiseren van Kerst. Dit is een 

grote puzzel, omdat wij het feest graag zo fijn maar ook veilig mogelijk willen 

laten verlopen voor iedereen. Daarom laat het plan van Kerst nog even op zich 

wachten. 

Tijdens de periode naar Kerst worden er in de klas op verschillende manieren 

kerstlichtjes gemaakt. Deze worden ‘s ochtends in de klas aangezet voor een 

mooie en gezellig sfeer en tijdens de kerstviering. Omdat er veel leerkrachten 

andere ideeën hebben hoe ze dit gaan doen, vragen wij of u Social Schools goed 

in de gaten wilt houden om te lezen wat uw kind hiervoor mee moet nemen. 

 

Tot slot 

De afgelopen weken is er hard gewerkt op 't Schoolhuys. Dat is fijn om te zien! 

Naast het harde werken, maken we ook plezier met elkaar. Zo hebben de 

kleutergroepen en de groepen 5 en 6 een podium optreden gehad. Bij de 

kleutergroepen ging het over de herfst en werden er veel leuke liedjes gezongen 

en een toneelstuk gespeeld. De groepen 5 en 6 hadden als thema voor hun 

optreden de prehistorie. Ze weten daar erg veel van omdat ze ook bij MI 

(meervoudige intelligentie) dit als thema hebben behandeld. De groepen 1 t/m 4 

hebben 3 momenten van een dansdocente pieten dansles gehad in de speelzaal.     

 

Nu staat de drukke en gezellige decembermaand voor de deur. Uiteraard gaan 

we het Sinterklaasfeest en ook Kerst uitgebreid vieren op 't Schoolhuys, hetzij 

met wat aangepaste maatregelen. Veel plezier en gezelligheid ook voor thuis en 

blijf gezond! 

Team 't Schoolhuys   
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