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ONS ONDERWIJS
Iedere schoolbrief vertellen we u over een van onze methodes. Zo krijgt
u wat meer te weten over wat uw kind op school doet en waar we mee
bezig zijn in de groepen.
Begrijpend lezen: Voor begrijpend lezen hebben we geen methode maar
wel een methodiek. Het verschil hiertussen is dat we geen methode
hebben van een Educatieve Uitgeverij. Dus geen pasklare lessen en
gedrukte boeken.
Dat doen we omdat we het heft weer in eigen handen wilden nemen. Door
goed te onderzoeken wat werkt bij begrijpend lezen (wetenschappelijk
bewezen) krijg je als leerkracht grip op wat leerlingen zo ingewikkeld
vinden aan het begrijpen van teksten. Die methodiek heet Close Reading.
In drie sessies per tekst gaat de leerkracht op onderzoek in de tekst.
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• wat is de opbouw en dus de kern van een tekst?
• welke informatie geeft de tekst nog meer en hoe kan ik dat vangen
in een schematische weergave?
• wat bedoelt de schrijver met de tekst en welke bewijzen kan ik
daarvoor vinden?
Vooraf aan de sessies zit een uitgebreide tekstanalyse zodat we niet
alleen de simpele teksten uitkiezen maar ook verschillende soorten
teksten aan de kinderen voorleggen. Van poëzie tot instructieteksten,
van gebruiksaanwijzingen tot krantenartikelen uit landelijk dagbladen.
We bieden eens per twee weken een tekst aan in drie sessies maar in
de praktijk is dat eens per week. Zo maken we veel leeskilometers en
zijn we bezig met geïntegreerde taalontwikkeling van de kinderen.
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HET NEDERLANDS KENNIS CURRICULUM
Vier stichtingen uit het Nederlandse basisonderwijs werken sinds
2019 samen aan een nieuw aanbod voor het aanleren van kennis
en vaardigheden bij kinderen: Het Nederlands Kennis Curriculum
(NKC). Dit curriculum wordt door leraren ontwikkeld. Onze stichting
is één van deze vier stichtingen.
Dit nieuwe aanbod is inmiddels klaar om pilots te starten op de
scholen.
Op de Sint Bonifatiusschool en de Willibrordschool hebben de
leraren van de groepen 1-2 de afgelopen weken gewerkt aan de
voorbereiding van het eerste thema en starten de groepen 1-2 na de
herfstvakantie met dit nieuwe aanbod.
Op de studiedag van 15 oktober werden de puntjes op de i gezet en
zorgen we dat het thema klaar is voor de start na de herfstvakantie.
De leraren van de groepen 3 t/m 8 gaan na de kerstvakantie beginnen
met de voorbereiding van de eerste thema’s. De verwachting is dat
de groepen 3 t/m 8 na de meivakantie 2022 starten met het eerste
thema. Voor de Bonifatius is de vertaling van Sterk onderwijs in het
groen de prioriteit. Het ‘groen’ zal iedere keer het vertrekpunt zijn
voor het vormgeven van de thema’s.
Wat betekent dit voor uw kind? We bieden verschillende vakgebieden
(waaronder wereldoriëntatie, kunstzinnige oriëntatie en een aantal
taaldomeinen) in thema’s aan. Hierdoor kunnen de kinderen
datgene wat ze leren veel beter onthouden en krijgen ze een grotere
woordenschat. Het zorgt ervoor dat kinderen een goede basis aan
kennis bezitten die hen helpt om de wereld om hen heen beter
kunnen begrijpen.
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STUDIEDAG WOENSDAG 17 NOVEMBER
Op woensdag 17 november is er een studiedag. Op die woensdag
zijn alle kinderen vrij. De schoolbrief verschijnt dan een dagje later.

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
Zoals u wellicht in de media heeft kunnen lezen is er dit schooljaar extra
bekostiging gekomen voor de scholen. Het Nationaal Programma
Onderwijs. Uitgangspunt bij die extra bekostiging is om de effecten
van de coronaperiode bij leerlingen tot een minimum te beperken.
Om er verzekerd van te zijn dat de middelen doelmatig worden
ingezet is de MR van de school
betrokken. Met de extra middelen kunnen wij ons onderwijs verder
versterken. Op bijgaande poster vindt u informatie over de keuzes
en aanpak op de Sint Bonifatiusschool. Mocht u naar
aanleiding van deze poster vragen hebben laat het dan even weten
op info@rksbs.nl
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nationaal programma onderwijs (npo)
poster voor ouders

Blijvend effectief en duurzaam investeren in goed onderwijs voor de kinderen
van de St Bonifatiusschool zodat er structureel gewerkt wordt aan de
effecten van de coronacrisis.
Ons doel: alle kinderen beheersen minimaal de cruciale leerdoelen voor de
basisvakken, rekenen, lezen en taal.

Aanpak












Hoe doen we dat?

Focus op basisvakken, taal,
lezen, spelling en rekenen




Focus op grootste achterstanden en de cruciale doelen
Didactiek van mastery learning
(uitleg tot je het helemaal
begrijpt)

Veilige leeromgeving en
welbevinden van kinderen
Samenwerking met ouders voor
succesvol onderwijs




Extra handen in de klas
Professionalisering van
leraren en ondersteuners
Coaching voor leraren
Schoolgewoonten: Ik zorg
voor mezelf, de ander (mijn
omgeving) en onze spullen.



Wakker Worden Met Boeken



Ondersteunende ICT

Professionalisering van het
team

“Op een duurzame wijze leerachterstand ophalen
gaat niet om andere dingen doen,
maar om dat wat we al goed doen nog intensiever doen.”
(Muijs, 2021)
www.stbonifatius.nl.nl
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SOEP UIT DE MOESTUIN
Afgelopen vrijdag sloten we het moestuin seizoen af met het
maken van een maaltijd. De leerlingen van groep 7 en 8 hebben
soep gemaakt.
Deze soep hebben ze aangeboden aan ouderen uit het dorp in de
vorm van een lunch op school. De meiden en jongens hebben hard
gewerkt aan een mooi ingerichte speelzaal met een nog mooiere
lunchtafel. Het was een hartverwarmend evenement waar we
vanaf nu een jaarlijks terugkerend evenement van maken. In april
starten we weer in de moestuin.

BINGO MET ROOIE ARIE
In samenwerking met de werkgroep communicatie van onze school
hebben we nagedacht hoe we onze school nog meer in de aandacht
kunnen zetten. Zo kwamen we op het idee dat de school ook open
moet zijn voor anderen en geïnteresseerden als het vakantie is. En dat
gebeurde. Dus aflevering 1 was in de herfst, tijd voor een beetje feest.
Voor iedereen die wilde en ouder drie jaar organiseerde clown Arie
een bingo met prachtige prijzen. Van ver kwam er mensen om mee te
doen. Het was goed druk in de school. Dat smaakt naar meer. Wordt
vervolgd!
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WAT DOET SANNE OP DINSDAG EN WOENSDAG?
Sanne staat sinds deze week alleen nog de donderdag en vrijdag
in groep 7-8 Dat betekent dat hij op maandags vrij is en dinsdag
en woensdag ambulant. Ambulant. Mooi woord, maar wat houdt
het in? Op dinsdag is hij vooral bezig met zaken die nodig zijn
om de school draaiende te houden: monteurs komen op die dag,
brandalarm wordt nagekeken enz.. Ook de profilering van de school
en het verder vormgeven van ons onderwijs krijgt op deze dag meer
aandacht.
Op de woensdag zal Sanne zich bezig houden met de invulling van
de NPO gelden (zie Nationaal Programma Onderwijs hierboven). Met
Mastery Learning gaan we achterstanden wegwerken en kinderen
extra ondersteuning bieden. Dat doen we op twee manieren: nog
beter doen wat we al deden (effectief lesgeven) en ondersteuning
bieden in de vorm van tutoring en preteaching. Deze laatste twee
betekenen dat we leerlingen die bij een vak hulp nodig hebben
vooraf aan de les uitleg geven over het doel van de les en wat ze
gaan leren. Door ze intensief te begeleiden kunnen achterstanden
worden weggewerkt.
Mocht u vragen hebben over de invulling van Sanne op de dinsdag
en woensdag dan kunt u hem altijd mailen op sanne.kuijt@rksbs.nl.
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VOETBALWEDSTRIJD FC UTRECHT BEZOEKEN?
Onze school doet mee aan de scholenactie van FC Utrecht. Daardoor
kunnen ouders met korting kaarten kopen voor de voetbalwedstrijd
FC Utrecht -Heracles op zondag 28 november om 14.30 uur in het
Galgenwaard Stadion.
De kaarten kunnen worden aangeschaft voor:
- Jeugd tot en met 12 jaar : €7,50 per ticket
- 12 jaar of ouder: €10 per ticket
Ook is het ook nu weer mogelijk om tickets aan te schaffen voor
familie, kennissen en vrienden tegen bovenstaand tarief. Het
maximale aantal is zes tickets per persoon.
Via de volgende link kunnen de kaarten tegenover het kortingstarief
worden aangeschaft: www.fcutrecht.nl/sintbonifatius
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WORD MEELEEFGEZIN
MAAK EEN VERSCHIL IN HET LEVEN VAN EEN KWETSBAAR KIND
(ONLINE) INFORMATIEAVOND DINSDAG 23 NOVEMBER
Op dinsdag 23 november is er een informatieavond voor ouders
die meer willen weten over MeeleefGezin. Een MeeleefGezin (of
MeeleefStel/MeeleefSingle) vangt tijdelijk een dag per week en een
weekend per maand een kind op (tot circa 4 jaar oud) van ouders met
psychische problemen waardoor zij niet goed voor hun kind kunnen
zorgen. Bij u komt het kind tot rust, doet het positieve ervaringen op
en krijgt het de aandacht die een kind nodig heeft. Kortom: u geeft
een kwetsbaar kind een kansrijke toekomst.
Als meeleefgezin staat u er niet alleen voor. Zorgprofessionals
begeleiden de koppeling van beide gezinnen en ook na de match
blijven zij betrokken om ondersteuning te bieden.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? Kom dan naar de
vrijblijvende informatieavond op dinsdag 23 november.
Aanmelden kan via meeleefgezinnen@buurtteamsutrecht.nl. Via
dit mailadres kunt u MeeleefGezin ook bereiken voor overige vragen.
Kijkt u ook eens op de landelijke website van Stichting Meeleefgezin
www.meeleefgezin.nl voor meer informatie.
WEEK VAN DE PLEEGZORG 1 T/M 7 NOVEMBER
MeeleefGezin maakt onderdeel uit van Utregs Plekkie, een initiatief
van Koos, Spoor030 en informele zorg in Utrecht waarbij pleeg- en
steunouders worden gezocht voor kinderen die dat nodig hebben.
Tijdens de week van de pleegzorg staat Utregs plekkie – waaronder
meeleefgezin - in een pop-up store op Utrecht Centraal station.
De hele week komen er verschillende interessante sprekers langs
en zal er altijd iemand zijn die uw vragen kan beantwoorden. Het

10 | schoolbrief 05 Boni

www.stbonifatius.nl

info@rksbs.nl

WEEK VAN DE PLEEGZORG 1 T/M 7 NOVEMBER
MeeleefGezin maakt onderdeel uit van Utregs Plekkie, een initiatief
van Koos, Spoor030 en informele zorg in Utrecht waarbij pleeg- en
steunouders worden gezocht voor kinderen die dat nodig hebben.
Tijdens de week van de pleegzorg staat Utregs plekkie – waaronder
meeleefgezin - in een pop-up store op Utrecht Centraal station.
De hele week komen er verschillende interessante sprekers langs
en zal er altijd iemand zijn die uw vragen kan beantwoorden. Het
programma staat op de website; www.utregsplekkie.nl.
Juul Wichgers, Sanne Benschop, Sylvia Hof, Barbara Sjamaar van
Buurtteamsutrecht.nl
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