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Talentbeleid 
 

In de afgelopen jaren heeft onze school steeds meer te maken met kinderen die een specifieke 

onderwijsbehoefte hebben. In het kader van Passend Onderwijs is aan de school de opdracht om te kijken 

hoe we tegemoetkomen aan die onderwijsbehoeften en waar onze mogelijkheden en grenzen liggen. 

Kinderen die cognitief getalenteerd zijn, ook wel bekend als de meer- en hoogbegaafde kinderen, bieden 

wij op dit moment op verschillende manieren passend onderwijs. O.a. door: 

 Compacten (inkorten) en verrijken van de lesstof binnen de groep 

 Extra verrijkende lesmaterialen zoals bijvoorbeeld Pluspunters, Rekentijgers en Taaltoppers 

 Het aanbieden van verbredingsstof d.m.v. Levelwerk begeleid door de/een leerkracht binnen en 

buiten de groep 

 De Pittige Plustorens die projectmatig een verbreed aanbod aanbiedt buiten de groep 

 De leerarrangementen tijdens het schoolproject 

 En incidenteel aanbod: Spaanse lessen door een leerkracht en projecten aangeboden door ouders 

die hun expertise inzetten 

Om onze visie en uitvoering op ons talentbeleid te verdiepen, beter te omschrijven en uit te voeren, volgen 

de intern begeleider Sandra Goldewijk, de leerkracht Marcel v/d Ploeg, de teamleider Manon van Druten 

en, wanneer weer mogelijk is, de directeur Gert de Wit, dit schooljaar een training bij 

Samenwerkingsverband de Eem. We houden u op de hoogte van dit proces. 

 

Vanuit de Sintcommissie: Hulpouders gezocht 
Op maandag 20 november om 19.30 uur gaan we de school in Sinterklaassfeer 

brengen. Sintdecoratie ophangen, pakjes inpakken etc. Hierbij kunnen wij de hulp 

van ouders goed gebruiken! Helpt u mee? Aanmelden is niet nodig.  

Groeten van de Sintcommissie 
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Oudergesprekken 
In de week van 6 november vinden de facultatieve oudergesprekken plaats. De leerkracht 

zal u uitnodigen voor een gesprek wanneer zij/hij dat nodig vindt.  

Mocht u vragen hebben over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u altijd naast deze 

data een afspraak maken met de leerkracht. 

Zandbakzand en hygiëne  
Onze zandbak wordt om de zoveel tijd van schoon zand voorzien. Dit gebeurt volgens bepaalde wet en 

regelgeving. Gedurende de tijd vervuilt namelijk het zandbakzand en komen er bacteriën in. Ook plast er af 

en toe een kat in de zandbak, helaas, als het afdeknet niet strak over de bak is gespannen. Dit kunnen we 

natuurlijk niet helemaal voorkomen. We hebben met de BSO afspraken gemaakt dat zij na sluitingstijd het 

net strak over de zandbak spannen, opdat katten niet hun behoefte in onze zandbak 

kunnen en willen doen. Enfin het zand is op dit moment aan verversing toe, we zijn er 

mee bezig. Mocht uw kind buiten schooltijd in de zandbak spelen, wilt u dan extra letten 

op het wassen van de handen. Wij zullen hier ook aandacht aan besteden na het buiten 

spelen. Mocht uw kind op het schoolplein spelen in het weekend of na schooltijd en ook 

gebruik maken van de zandbak, weet dan dat het zand op dit moment niet van heel 

goede kwaliteit is. Was handen dus extra. U als ouder mag te allen tijde het afdeknet even netjes strak 

trekken en mede zorg dragen voor een goed afgedekte zandbak als u geen kinderen ziet spelen in het 

weekend of in de avond, dit natuurlijk als dat binnen uw mogelijkheden ligt. Laten we samen zorg dragen 

voor een schone speelomgeving. Hartelijk dank.  

Samenwerking met het wijkteam 
Merlijn van Zoomeren, van de Gezondheidsdienst, houdt spreekuur waar u terecht kunt als ouders. Vragen 

over zindelijkheid, gehoor, zicht en andere vragen t.a.v. gezondheid kunt u bij haar stellen.  

Zij was hier vrijdag 27 oktober van 13.30 uur tot 14. 30 uur. U kunt hier binnenlopen met uw vraag. 

Volgende week, 3 november, zal zij er weer zijn op dezelfde tijd. En zo ook op elke vrijdag na elke vakantie. 

U kunt haar vinden in de teamkamer. Zie bijlage voor meer info. 

Henri Heijink, tevens medewerker van het wijkteam, is elke vrijdag van 8.30 uur tot 9.30 uur in de 

teamkamer om vragen van u als ouder te beantwoorden t.a.v. opvoeding en /of andere (sociale) 

vraagstukken in en rondom de thuissituatie. 

Beiden mensen zijn in de school om het laagdrempelig te laten zijn uw hulpvragen te stellen en in 

samenwerking met school ontwikkeling van kinderen te optimaliseren. 

Kom gerust eens binnen om deze tijd, ze maken graag kennis. 
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Vanuit de wijk 
Kleuterkerk over Sint Maarten 

Kerk op Schoot is een laagdrempelige samenkomst voor kinderen van 4 tot 7 jaar met hun ouder(s) en/of 

grootouder(s). We komen op 5 november om 11.00 uur samen in de Parochiezaal St. Joseph naast de kerk 

in Hooglanderveen. Het thema is deze keer Sint Maarten. Rond de grote kaars gaan we zingen en bidden, 

we luisteren naar het verhaal van Sint Maarten. 

Ook maken we een handige knutsel, die op de echte feestdag van Sint Maarten, 11 november, van pas 

komt! Natuurlijk gaan we tot slot ons eigen kaarsje aansteken. Kom je ook met mama, papa, oma en opa? 

 

Verhaalvoorstelling over gedenken van dierbare mensen 

Zouden mensen weer gaan leven als we hun verhalen vertellen? Of misschien zijn ze dan weer even bij 

ons? Blijven ze leven als we elkaar blijven vertellen wie ze voor ons waren, wat ze deden? In de 

verhaalvoorstelling Allerzielen, Allerheiligen, Allerlevenden klinken verhalen over mensen die belangrijk zijn. 

Over mensen die niet meer onder deze zon leven. Of gelukkig nog wel. 

Anne Christine Girardot (filmmaker), John Gruter (verhalenverteller), Casper van Dorp (beelddenker) en 

Nico Knibbe (zanger) delen verhalen en muziek over hun dierbaren in de indringende 

verhaalvoorstelling Allerzielen, Allerheiligen, Allerlevenden. 
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