
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Vorige week heb ik u een update verstuurd over de actuele Corona situatie. Ik ben blij u te 
kunnen vermelden dat het deze week rustiger is verlopen. Helaas was juf Désirée deze week 
nog in quarantaine, maar zij zal aanstaande maandag weer starten. Fijn! 
Goed om te merken dat u ons in geval van quarantaine of klachten vlot informeert. Hierdoor 
kunnen we adequaat handelen. Dank! 
 
Deze periode zijn er midden Cito-toetsen in de groepen 3 t/m 8. 
De leerlingen die nu niet op school kunnen zijn halen deze op 
een later moment in. Wij gebruiken de gegevens om onze 
leerlingen nog beter in kaart te brengen en ons onderwijs 
daarop aan te passen en verbeteren. 
 
Wij wensen u een prettig weekend. 
 
Hartelijke groet, 
Namens het team Basisschool St. Franciscus  
 
Eva van den Berg 
Directeur St. Franciscus 

 
 
 

Vanaf 17 januari ’22 Vanaf nu start de periode van de midden Cito toetsen  
(groep 3 t/m 8).  

Maandag 24 januari ’22 Speelhuisje bij de zandbak wordt verplaatst, graag 
rekening houden met mogelijk wat overlast bij het 
halen/brengen van de kinderen. 

Maandag 24 januari ’22 MR overleg (digitaal) 
Dinsdag 25 januari ’22  OR overleg (digitaal) 
Dinsdag 1 februari ’22 GMR (digitaal) 
Maandag 7 februari ’22 Studiedag: leerlingen groep 1 t/m 8 vrij 
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Rapporten 
Op vrijdag 18 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Via deze nieuwsbrief 
willen wij alvast aangeven dat het rapport er inhoudelijk iets anders uitziet. 
Zoals u weet gebruiken wij op school voor de vakken rekenen, taal en spelling de digitale 

verwerking van Gynzy. Eerder kregen wij vanuit dit programma 
automatisch de resultaten van de kinderen op het rapport. Dit is 
technisch nu niet meer mogelijk. Als team hebben wij bekeken 
welke onderwerpen wij op het rapport bij rekenen, taal en spelling 
belangrijk vinden.  
Deze onderwerpen vindt u straks terug op het rapport. 

 
 
IKC ontwikkeling 
Zoals u weet zijn wij in ontwikkeling naar een IKC. Afgelopen 
woensdag hebben we samen met het team vanuit de kinderopvang 
en basisschool de kernwaarden en de missie vastgesteld. Deze liggen 
nu ter instemming bij de MR. Zodra er instemming is verleend zullen 
wij met trots u onze kernwaarden en missie kenbaar maken!  
 
 
Digitale rondleiding Naturalis 
De kinderen van groep 6 hebben vorige week een digitale rondleiding gehad in Naturalis. 
N.a.v. die rondleiding gingen ze daarna een tekening maken over wat ze in de rondleiding 
hebben gezien. 
Hieronder kunt u drie tekeningen bewonderen!  
 

   
 
  



 

Studiedag 7 februari ‘22 
Op 7 februari aanstaande staat er met het onderwijsteam een studiedag gepland. De 
kinderen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij. 
Wij als onderwijsteam gaan aan de slag met één van onze jaardoelen: het Expliciete Directe 
Instructiemodel (EDI). EDI helpt leerlingen stapsgewijs en actief de leerstof eigen te maken. 
Hierdoor doen alle leerlingen succeservaringen op! 
 

Een EDI-les is als volgt opgebouwd: 

• 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, daarvoor wordt 
eerst de benodigde kennis geactiveerd. 

• Onderwijzen van het concept. 
• Onderwijzen van de vaardigheid. 
• Onderwijzen van het belang van het lesdoel. 
• 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. 

 
De komende tijd zullen wij u vaker over EDI informeren. Wij hebben zin in de scholing! 
 

 
 
 



 

 


