
 

Algemeen 

Inmiddels zijn we alweer een aardig eindje op weg het jaar in. De feestdagen 
staan voor de deur, daarover verderop in deze nieuwsbrief nog wat meer 
informatie. En ook hebben we alle OPP-gesprekken er alweer op zitten. Tijd 
om ook eens even wat meer te vertellen over de ontwikkelingen van het 
onderwijs binnen de Voltijd HB. 
 
Zoals we u in de algemene ouderavond hebben aangegeven zijn we vanaf dit 
schooljaar gestart met vakgericht onderwijs aan de hand van leerdoelen. De 
leerkrachten hebben allen een aantal vakgebieden waarin zij de kinderen de 
instructies geven op maat. Daarnaast blijven de leerkrachten op 
groepsniveau verantwoordelijk voor de groep, het groepsproces sociaal 
emotioneel en de algemene ontwikkeling.  Wij hebben te maken met een 
bijzonder groep leerlingen waarvan we weten dat zij andere behoeften 
hebben dan in het reguliere onderwijs aangeboden wordt. Daar richten wij 
ons onderwijs ook op in en dit jaar zijn we met het team aan het kijken in 
hoeverre we nog meer kindgericht kunnen aansluiten zonder daarbij de 
grote lijnen uit het oog te verliezen en het groepsproces ook in stand te 
houden. Dit is best een uitdaging, maar vol trots zeggen wij dat we een team 
hebben dat zich volledig toewijdt aan deze opdracht. Wat houdt dit dan in de 
dagelijkse praktijk in?  
 
 
Onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in regio Gooi en 
omstreken 
 
Op de voltijds HB-afdeling krijgt iedere leerling, met zijn/haar talenten, 
ruimte om zichzelf te mogen zijn om zichzelf maximaal te ontwikkelen. 
Hierin staat eigenaarschap en zelfontplooiing van de leerling centraal.  
De leerlingen krijgen onderwijs dat afgestemd is op hun leerbehoeften en het 
(wettelijk verplichte) leerstofaanbod, dit doen we aan de hand van het 
gezamenlijk vaststellen van de leerdoelen van en voor de leerling, waarbij we 
de autonomie van de leerling waarborgen en stimuleren.  De leerdoelen zijn 
voor de verschillende vakgebieden de basisbehoeften, daarnaast bieden wij 
verdieping en verbreding aan.  
Tevens staat naast dit alles de eigen leerdynamiek van de leerling centraal. 
Ons team van begaafdheidsspecialisten sluit zo goed als mogelijk aan bij deze 
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individuele leerdynamiek, zodat de leerlingen in staat zijn relevante 
informatie te selecteren, keuzes te beargumenteren en problemen op te 
lossen. Dit leidt tot beter functioneren (gedrag, ontwikkeling en leren) op 
school en in hun dagelijks leven. Vanuit de metacognitieve ontwikkeling 
vinden wij het belangrijk dat leerlingen leren beseffen hoe ze kennis opdoen 
en deze gebruiken daar waar nodig.  
Dit alles vindt plaats in een omgeving met gelijk denkenden (peergroup), 
waardoor er meer uitdagingen gegeven kunnen worden en leerlingen zich in 
de zone van naaste ontwikkeling maximaal kunnen ontplooien.                                                                                                                                                                                                              
  

Hoe ziet dat er dan uit in de dagelijkse praktijk…? 
 
Hoe ziet dat er dan uit in de dagelijkse prakt 
Wat doen wij met het reguliere werk? 

- Compacten: minder werk maken van alle basisvakken: individueel kan 
dat afwijken (bijv. door dyslexie of extra begeleiding door 
ergotherapie). 

- Verdiepen: zoveel mogelijk het plusmateriaal van methodes gebruiken 
- Minder tijd voor het maakwerk (opdat er tijd overblijft voor andere 

zaken) 
 
Wat wijkt af met regulier: 

- Leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen projectgroep (o.a. 
biebbeheer, moestuin, kidskrant) 

- Leerlingen zijn leesmaatjes bij technisch lezen 
- Instructie en werken vindt groep doorbroken plaats waar dat kan: 

iedereen werkt zoveel mogelijk op zijn/haar eigen niveau 
- Verbreden: binnen de vakken met andere lesstof aan de slag gaan  
- Leerlingen hebben inspraak op/mogen meedenken over vormgeving 

onderwijs en schoolomgeving d.m.v. de leerlingenraad 
 
Welke vakken geven wij extra? 

- Oriëntatie op jezelf en de wereld, Grey of the Day: Nathalie 
- Project ‘Onze school’: alle leerkrachten 
- Plannen: alle leerkrachten 
- Rots en Water: Youandi 
- Drama: Caspar 
- Filosofie: Caspar 
- Executieve functies: Nathalie 

 
Wat doen wij aan extra werk? Het werk omvat verbreding en verdieping: 

- Rekenen en Wiskunde: Rekentijgers, Sterrenwerk 
- Wiskunde: Somplextra, Topklassers Wiskunde, Vierkant voor 

Wiskunde, Grote rekenboek plus, Wisschrift 
- Taal: Plustaak Taal, Sterrenwerk Taal  
- Vreemde talen: Sterrenwerk Engels, Topklassers Spaans, Topklassers 

Duits, Latijn, Duolingo Frans 
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Welke schoolbrede projecten doen we dit schooljaar? 

- Onze school: hele jaar door in projectgroepen 
- Feesten: okt-dec ‘20 
- Gezondheid: jan - mrt ‘21 
- Theater: mei - juli ‘21 

 
Welke vakken geven wij extra d.m.v. vakdocenten? 

- Schaken: Pascal Losekoot 
- Bridge (komt in januari): Tim Verbeek 
- EHBO groep 8 (komt in januari): Fanny Ramselaar 

 
Daarnaast maken wij zo nodig gebruik van ondersteuning, zoals bijv. een 
ergotherapeut, dyslexiebegeleiding, sociale ondersteuning. Soms in overleg 
met Unita, soms alleen met ouders. 
Helaas hebben we i.v.m. de corona maatregelen al een aantal uitstapjes moeten 
afzeggen voor het project ‘ feesten’ . Dat is enorm jammer en we proberen nog 
of we het later in het jaar kunnen invoegen maar op dit moment gaat veiligheid 
en gezondheid voorop. En hopen we dat voor het volgende project alles 
gewoon kan doorgaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
Sinterklaas 
 
Deze week mogen de kinderen hun schoen zetten. Ze hebben daarvoor 
schoenen gemaakt of gebruiken de gymschoenen die al aanwezig zijn op 
school. Nu maar hopen dat de schoentjes ook gevuld worden! 
Op 4 december hopen we de pieten ook te verwelkomen in de school. 
Sinterklaas werkt vanuit huis dus laat dit jaar verstek gaan. De kinderen 
hebben gewoon school tot 14.15 uur maar we hebben wel een aangepast 
feestelijk programma. Zo krijgen de kinderen een traktatie van school rond het 
tienuurtje. U kunt voor de zekerheid wel iets meegeven maar reken er dus op 
dat er wat kan terugkomen. De kinderen mogen vrijdag 4 december verkleed 
komen in sint en pieten stijl.  
Op 4 december hoeven de kinderen geen laptop mee naar school. Er is 
Pietengym voor zowel groep 5/6 als 7/8.  
 
Kerst 
 
De kerstviering is dit jaar nog even onduidelijk. Wat kan en mag er vanuit de 
RIVM? Het plan op dit moment is in ieder geval om op 17 december a.s. met 
de kinderen in de klas te gourmetten. Dat zal zijn tussen 17-19u. Maar we 
moeten natuurlijk nog wel de recente ontwikkelingen in de gaten blijven 
houden . Als het gourmetten kan doorgaan dan vragen wij u voor uw kind 
vlees , vis of vegetarische hapjes om te bakken zelf mee te geven. Ook groente 
om te bakken moet worden meegegeven. Wij verzorgen gezonde frietjes en 
drinken corona proof en natuurlijk een toetje! Graag zien we alle kinderen 
Ook willen we u als ouder(s) bij de kerstviering betrekken. Over het hoe 
(corona proof) en wat wordt u nog nader geïnformeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Houdt u er in uw agenda vast rekening mee? Donderdag 17 december van 17-
19u. We zien u graag!  
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Foute kerstoutfit dagen! 
 
Op zowel vrijdag 11 als vrijdag 18 december mogen de kinderen in een foute 
kerstoutfit naar school komen. Ook de leerkrachten zullen hun best doen om 
met een mooie outfit in de klas te verschijnen! 

Vakantierooster, incl. studiedagen 
 
Kerstvakantie:  21 december – 1 januari 
Voorjaarsvakantie: 22 – 26 februari 
Goede vrijdag:  2 april 
Pasen:   3 – 4 april 
Koningsdag:  27 april 
Meivakantie:  26 april – 7 mei 
Hemelvaart:  13 – 14 mei 
Pinksteren:  24 mei 
Zomervakantie: 12 juli – 20 augustus 
 
Vrije middag (12 uur) 
Vrijdag   18 december 
Dinsdag  9 februari 
Vrijdag   9 juli 
 
Studiedagen: 
Vrijdag   26 maart 
Woensdag  26 mei 
 

 
 

 
  


