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Jaarplan 
In de nieuwsbrief vertel ik u graag over meer 
over onze nieuwe plannen.  
 
Hieronder beschrijf ik kort de onderwerpen 
van het jaarplan. In elke nieuwsbrief licht ik 
een aantal plannen verder toe en de stand 
van zaken daarvan.  
 
-Snappet; we gaan dit jaar de resultaten van 
de oefenstof nog beter monitoren. Daarnaast 
willen we kinderen en ouders meer inzicht 
geven in de behaalde resultaten van de 
oefenstof in Snappet.  
-Rekenen; we hebben een aantal 
studiedagen waarin we van een expert leren 
hoe we rekenbewerkingen nog inzichtelijker 
kunnen maken voor kinderen.  
-Cultuureducatie; we gaan samen met de 
docenten van de muziekroute kijken hoe we 

de lessen nog aantrekkelijker kunnen maken. 
En een aantal leerkrachten zullen een 
training volgen tot ‘creatief vermogende 
leerkracht’, om creativiteit in alle vormen nog 
meer in te zetten bij de lessen. 
-Meer en hoogbegaafdheid; dit jaar zetten 
we nog meer in op vaardigheden als 
doorzettingsvermogen, plannen en 
organiseren, zelfstandigheid, concentratie en 
flexibiliteit.  
-Stem van de leerling; we gaan kinderen 
meer bij hun eigen leerproces betrekken 
door samen met hen doelen te stellen. Ook 
vragen we kinderen feedback op het 
onderwijs is een aantal leerlingarena’s. 
-Lesson study; niet alleen de kinderen leren 
dagelijks, ook de leerkrachten zijn continu 
bezig het onderwijs te verbeteren voor ieder 
kind. Door bij elkaar in de les te gaan kijken 
en elkaar feedback te geven, worden de 
lessen steeds beter. In samenwerking met 
de Universiteit Utrecht gaan we dit jaar nog 
intensiever met en van elkaar leren. 
-Wereldoriëntatie; een leerteam, bestaande 
uit een aantal leerkrachten, gaat onderzoek 
doen naar een nieuwe methode voor 
geschiedenis en aardrijkskunde. Volgend 
jaar zullen we dan een nieuwe methode 
invoeren. 
 

Leerlingarena 
Maandag houden we een eerste 
leerlingarena. We vinden het belangrijk om 
goed te luisteren naar de kinderen. Kinderen 
kunnen immers heel erg goed aangeven wat 

ze nodig hebben om goed tot leren te komen 
en wat een school een fijne plek maakt om te 
kunnen leren.  
 
Tijdens een leerlingarena worden kinderen 
bevraagd over het onderwijs op de 
Johannesschool. Dat wordt door één 
leerkracht gevraagd en de andere 
leerkrachten luisteren. Het komt natuurlijk 
voor dat kinderen weliswaar leuke ideeën 
hebben, maar die niet altijd realistisch of 
toepasbaar. Maar we kunnen uit deze 
gesprekken wel degelijk punten halen die 
ons helpen het onderwijs te verbeteren.  
 
We houden dit jaar 5 keer een leerlingarena 
met verschillende kinderen. Dit duurt tot 
15.00 uur. Deze keer vragen we kinderen uit 
de bovenbouw. Wanneer een kind aangeeft 
mee te willen praten, dan zullen we altijd de 
ouders om toestemming te vragen.  
 

Afstemmingsgesprekken 
Volgende week starten de 
afstemmingsgesprekken. We vinden het 
belangrijk dat we samen met ouders 
afstemmen. Samen kijken we wat elk kind 
nodig heeft om goed tot leren te komen en 
zich prettig te voelen op school. We weten 
dat kinderen beter leren wanneer ouders 
betrokken zijn bij het leerproces. Ouders zijn 
immers ervaringsdeskundige als het gaat om 
hun eigen kind. De leerkracht is deskundige 
als het gaat om het overbrengen van de 
leerstof. De samenwerking zorgt er voor dat 
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kinderen het beste tot hun recht kunnen 
komen. Wanneer u het prettig vindt om uw 
kind mee te nemen naar het gesprek dan 
kan dat uiteraard.  

 
Inschrijven broertjes en zusjes 
Om een goed overzicht te hebben van onze 
nieuwe leerlingen en een goede 
groepsverdeling te kunnen maken, vinden 
we het prettig dat nieuwe kinderen op tijd 
worden ingeschreven. We willen dan ook 
vragen om broertjes/zusjes van uw 
schoolgaande kind alvast in te schrijven 
vanaf 2 jaar. Een inschrijfformulier kunt u 
ophalen bij Dietha of Karin 
 
 

Jarigen  
De kinderen die jarig zijn geweest in de 
zomervakantie, willen we ook nog via deze 
weg feliciteren.  
1 augustus Jessey uit groep 7 
  Sam uit groep 1/2B 
2 augustus Mathijs uit groep 7 
  Elif uit groep 1/2B 
3 augustus Nabil uit groep 6 
7 augustus Jayley uit groep 7 
  Berke uit groep 4 
  Ilham uit groep 3 
10 augustus Leonie uit groep 1/2A 
15 augustus Semih uit groep 1/2A 
  Salim uit groep 6 
20 augustus Malony uit groep 3 
21 augustus Ayaa uit groep 4 
22 augustus Lylja uit groep 4 
24 augustus Samir uit groep 3 

 
De komende weken vieren deze kinderen hun 
verjaardag. 
2 september Kaan uit groep 6 
12 september Malick uit groep 6 
14 september Sana uit groep 7 
16 september Anthony uit groep 6 
18 september Destiny uit groep 5 
  Albert uit groep 5 
19 september Rayan uit groep 8 
20 september Jahvensly uit groep 5 
22 september Luuk uit groep 3 
  Adam uit groep 3 
24 september Justin uit groep 6 
26 september Andy uit groep 3 
27 september Elena uit groep 1/2B 
28 september Zeena uit groep 5 

 
Alvast van harte gefeliciteerd!  

 
 
 

 


