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D’n aftrap 

Beste ouders/verzorgers, 
  
De eerste periode van dit bijzondere schooljaar zit er al weer op.  
Tijd om even uit te rusten in de herfstvakantie of even samen andere dingen te doen. 
  
Studiemiddag dinsdag 29 september: 
Deze middag stonden de verschillende onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen centraal.  
Dit jaar hebben we 4 onderwijsinhoudelijke werkgroepen: WOC, rekenen, begrijpend lezen en mediawijsheid.  
De kartrekkers van de werkgroep hebben het plan voor dit schooljaar aan het team gepresenteerd.  
Dit plan is gebaseerd op de focuspunten vanuit het koersplan van SKOzoK.  
De rekenwerkgroep gaat zich o.a. oriënteren op een nieuwe rekenmethode. 
De WOC-werkgroep gaat b.v. werken aan het versterken van het portfolio voor de leerlingen. 
Bent u geïnteresseerd in onze plannen voor dit schooljaar? Bekijk dan het schoolontwikkelingsplan op de website. 
Als school zijn we volop in ontwikkeling! 
  
Themaonderzoek inspectie: 
De Wilderen was dit jaar geselecteerd voor het themaonderzoek ‘kwaliteitsverbetering en leerling populatie’. 
Met dit onderzoek wil de inspectie meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op 
basisscholen.  
De keuze, uitwerking en evaluatie van deze thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de school heeft van de leerlingenpopula-
tie en specifieke groepen, zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het onderwijsachterstandenbe-
leid. 
De informatie die ze verzamelen, vormt één van de bronnen voor de 'Staat van het Onderwijs', die jaarlijks in april verschijnt.  
Daarnaast wil inspectie met de school reflecteren op de motieven en werkwijze bij de vormgeving van kwaliteitsverbetering.  
De inspectie stelt belang in de eigen ambities van besturen en scholen en wil in dialoog stimuleren tot kwaliteitsverbetering.  
Dit onderzoek past bij deze uitgangspunten.  
Omdat het accent in dit themaonderzoek ligt op het stelsel en het gesprek met de school, wordt er geen onderzoeksverslag of rapport 
voor de school geschreven.  
Wel wordt op de website van de inspectie gepubliceerd dat de school met dit thema-onderzoek is bezocht.  
  
Het onderzoek bestond uit een gesprek met directie en KO van ongeveer anderhalf uur, dat op afstand werd gevoerd.  
Om het gesprek goed te laten verlopen, werd gebruik gemaakt van een voorbereidingsdocument dat directie voorafgaand aan het ge-
sprek had toegezonden.  
Aan de hand van de beschikbare informatie, met name het ingevulde voorbereidingsdocument, krijgt de inspecteur een eerste indruk 
van de gespreksonderwerpen.  
In het eerste deel van het gesprek verkenden we de belangrijkste thema’s voor kwaliteitsverbetering, de motieven voor de keuzes, de 
uitwerking in doelen en de evaluatie van verwachte resultaten. Vervolgens gingen we in op de samenstelling en kenmerken van de leer-
lingenpopulatie en de invloed daarvan op de keuzes van de verbeterthema’s.  
We sloten het gesprek af met een gezamenlijke terugblik op de besproken onderwerpen. 
De inspecteur was erg enthousiast over de verschillende ontwikkelingen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet. 
Met name het in beeld brengen van onze leerling populatie vond hij heel goed.  
Op deze manier lukt het ons om steeds beter af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 
  
Rest mij u, mede namens het team, een hele fijne vakantie toe te wensen. 
Maak er samen iets moois van… 
  
Met vriendelijke groet, 

Gerry de Bruyn 
 

Kalender Nieuws Uit de klas 

Redactie: Angelique v. Balen  wilderikjedewilderen@skozok.nl 

Het Wilderikje verschijnt maandelijks rond de 15e 
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D’n aftrap Nieuws 

 *** NIEUW: Typeles met digitale les*** 
 
Zit jij in groep 6,7 of 8? En wil jij snel én foutloos leren typen?  
 
Zodat je:   

• beter wordt in spelling 

• langere en betere werkstukken maakt 

• hogere cijfers haalt 

• sneller met je huiswerk klaar bent 

• meer tijd over houdt   

 

 

Ivm de corona is er dit jaar geen klassikale les op school. 
Wil jij toch les van een echte juf, meld je dan aan voor de 
typecursus met digitale les. 

 

Tijdens de lessen, wordt er veel aandacht gegeven aan de 
juiste werkhouding en leer je rustig en ritmisch te typen. Ik 
houd bij of je oefent én of je op de juiste manier oefent. Wan-
neer er ruimte voor verbetering is, laat ik je dat per mail 
weten.  

 
Je hoeft nooit langer dan 3x 30 minuten per week te oefenen. 
Lukt het je niet om je huiswerk binnen die tijd af te krijgen, dan 
krijg je een aangepast programma met oefeningen op jouw 
behoefte afgestemd! 

 

 

 

2 x in de week is er GRATIS BIJLES voor iedere leerling die dat nodig heeft (vanaf les 3). 

Ik beloof dan ook kwaliteit en garandeer een mooi diploma. 

 

Wil je meer informatie over de cursus? Kijk dan eens in de digitale folder of meld je aan via www.typetalent.nl 

 
Wil je samen met je vriendje/vriendinnetje op les? Vermeldt dit dan bij het aanmelden. 

 
Zie ik je in de les?  

 
Hartelijke groet, 

juf Diana  

 
 
                       ***Blind typen is een cadeau voor het leven*** 

 

 

 

 

 

Kalender Uit de klas 

€ 179 voor 11 digitale lessen van 55 minuten 

https://typetalent.nl/typeles-digitaal/
https://typetalent.nl/wp-content/uploads/2020/04/typetalent_folder.pdf
http://www.typetalent.nl
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Uit de klas 

Huk 1-2d  Lotte 2-3a 

Thijn 7a  Bram 1-2b 

Damian 7/8c  Vigo 4a 

Sep 5a  Gijs 7b 

Floris 7/8c  Sylvana 8a 

Vandad 2-3a  Kehinde 1-2e 

Lena 1-2b  Jasmijn 5b 

Daaf 4a  Sem 1-2b 

Sophie 7b  Sepp 3c 

Jack 1-2b  Tijn 8a 

Kasper 4b  Naomi 3b 

Manu 5a  Fay 1-2d 

Louke 3b  Eugena 4b 

Joep 4b  Aria 2-3a 

Joep 1-2d  Pien 4a 

Janneke 6b  Danny 8b 

Sanne 7b  Sten 5a 

Sven 7b  Mirthe 4b 

Alina 3c  Timo 7a 

Gigi 3d  Phileine 4a 

Iglas 1-2b  Noud 1-2d 

Eline 7b  Ralph 1-2d 

Finn 7a  Mack 3c 

Hannah 3b    
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Uit de klas 

Rosalie 7/8c  Reeve 6b 

Lauren 1-2e  Mats 6a 

Kjell 3d  Bram 5a 

Brutus 3d  Guus 5b 

Max 4b  Lotus 5a 

Renske 8a  
Mihai-
lo 3d 

Tein 8b  
Mus-
tafa 6b 

Chloë 3c  Doris 5c 

Sarah 8a  Joey 7a 

Wout 3b  Dewi 8a 

Siem 6b  
We-
sley 5c 

Nikki 7b  Tobias 7b 

Lucas 6b  Bart 8b 

Olive 5c  Noud 3b 

Pariya 1-2e  Puck 1-2b 

Robin 5b    
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D’n aftrap Nieuws Uit de klas 

 

WOC in de groepen 1-2  
 
We willen jullie even meenemen in WOC  traject van groep 1-2 
We zijn weer gestart met het WOC en hebben in eerste instantie nog in de eigen klas gewerkt aan 
het thema vriendschap. 
 
Nu gaan we een stapje verder en gaan we de kinderen laten kiezen. We hebben als centraal  
thema de kinderboekenweek. 
 
En het thema daarvan is en toen..... 
 
We hebben er gezamenlijk voor gekozen om de vijf prentenboeken die centraal staan bij de kin-
derboekenweek  aan te bieden aan de kinderen. Dat zijn de thema s  : held op sokken over ridders 
en draken. 
                                                                      het hele soepzooitje over het ontstaan van de  planeet. 
                                                                      Josephina van baby tot bejaarden  
                                                                      De steen en de tijd over de geschiedenis van de zwerfkei. 
                                                                      Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal over dino, s  rondleiding rondom  
                                                                      ontwikkeling van de dino ś 
 
Na het presenteren van de kinderboeken mochten de kinderen aangeven rondom welk thema ze wilde gaan werken. 
 
Het spannende was dat de kinderen voor het eerst ook in een andere klas met een andere juf aan het werk gingen en de kinderen niet 

zo goed wisten wat ze daarvan moesten verwachten. Niet iedereen wilde weg bij de eigen juf. 
Maar eenmaal aan het werk ging dat eigenlijk wel prima. Ze zitten op die manier wel eens in een 
andere klas met andere kinderen.  Ze leren op die manier nog meer kinderen kennen en ervaren 
hoe het is bij een andere juf met andere manieren en gewoontes.   
 
Ze werkten 3 weken aan het gekozen thema en krijgen elke week 2 keer een andere les.   
Doordat de kinderen nu zelf hebben kunnen kiezen waren ze goed betrokken en hebben goed en 
leuk gewerkt. 
Na dit onderdeel van het WOC komt er weer een nieuw onderdeel en zullen de kinderen op-
nieuw na een presentatie en het gezamenlijk maken van een woordweb het vast stellen waar-
over ze willen leren kunnen kiezen voor een volgend onderwerp. 
Op deze manier werken de kinderen het hele jaar rondom andere thema's en maken ze met vele 
nieuwe dingen kennis. 
 
Zo hebben jullie en vooral de nieuwe ouders toch een inkijkje in wat er gebeurt in de school met 
het WOC. 
We hopen dat we toch het volgende kalenderjaar jullie als ouders weer even in de school zelf 
kunnen laten kijken zodat jullie ook live kunnen zien wat we 

allemaal doen rondom het WOC. 
 
Vriendelijke groeten de juffen van de groepen 1-2. 
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