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Ons onderwijs 
Op dit moment onderzoeken de leraren 
gezamenlijk leesbevordering bij onze 
leerlingen. Zoals u wellicht in de pers hebt 
gelezen is lezen de sleutel tot bijna alles. 
Daarom lezen wij gezamenlijk het boek ‘ 
Omdat lezen loont’ waarin wetenschappers, 
journalisten en leraren hun ervaringen en 
best practises delen. De schrijvers en 
initiatiefnemers van dit boek hebben een 
serie artikelen geplaatst in de Groene 
Amsterdammer. Wij als school willen zo goed 
als we kunnen samen met u alles op alles 
zetten om lezen weer aantrekkelijk te maken 
voor onze leerlingen. We besteden al veel tijd 
aan technisch lezen en close reading maar 
nu gaan we ook aan de slag met 
boekpromotie. Wilt u de artikelen uit de 
Groene lezen klik dan hier.  

 
 
 
 

Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling 
Vanaf het schooljaar 2022-2023 wordt het 
sociaal-emotioneel functioneren van uw 
kind/kinderen op een andere manier 
geobserveerd en gesignaleerd dan de 
voorgaande jaren. Sinds dit schooljaar zijn wij 
gestart met het observatie-instrument 
Kindbegrip. Kindbegrip is ontwikkeld door de 
Rijksuniversiteit van Groningen en Kees van 
Overveld, specialist in gedrag en sociaal-
emotioneel leren.  
Binnen Kindbegrip staan er vijf vaardigheden 
centraal: het besef van jezelf, 
zelfmanagement, besef van een ander, 
relaties met anderen en keuzes maken. Deze 
zijn onderverdeeld in drie competenties: De 
emotionele-, de sociale- en de morele 
competentie. Deze competenties zijn 
gekoppeld aan de competenties binnen 
Kindbegrip, zoals op onderstaande foto 
duidelijk wordt gemaakt. Binnen Kindbegrip 
wordt er onderscheid gemaakt tussen de 
onderbouw(1-2), middenbouw (3-6) en 
bovenbouw (7-8). De observatie uitkomsten 
worden vergeleken met een grote groep 
leeftijdsgenoten. Er zit een opbouwende en 
doorgaande lijn in.  

Schooljaar 2022-2023  

http://www.stbonifatius.nl/
https://www.groene.nl/lijsten/de-leescrisis-in-het-onderwijs
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(Bron: Van Overveld, 2017). 
 
Om de implementatie van het nieuw 
signaleringsinstrument zorgvuldig te laten 
verlopen, kiezen wij ervoor om de resultaten, 
die gemeten worden in december/januari en 
mei/juni, nog niet te verwerken in de 
rapporten dit schooljaar. De leraren van gr 1-
4 zullen een stukje schrijven in het tekstvak 
onder het kopje Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling.  De leraren van de gr. 5-8 
benoemen tijdens de rapportgesprekken hoe 
uw kind scoort binnen de sociaal emotionele 
ontwikkeling. Daarnaast nemen zij dit ook kort 
mee in het tekstvak onderaan het rapport.  
 

Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons een zegen en een vloek 
tegelijk. Op de Sint Bonifatiusschool is het al 
vrij lang duidelijk maar toch nog even de 
afspraken op een rij: 
 
• Liever geen telefoon mee naar school, 

behalve als het echt niet anders kan i.v.m 
bijvoorbeeld communicatie over van en 
naar school fietsen.  

• Als een telefoon met uw kind mee gaat 
levert hij of zij deze in bij de leraar bij de 
start van de dag, ook bij de gymzaal in 
Haarzicht. Aan het einde van de dag 
kunnen de leerlingen hun telefoon ophalen 
bij de juf of meester.  

• Contact tussen school en ouders onder 
schooltijd vindt plaats onder begeleiding 
van de leraar. Kinderen bellen niet op 
eigen initiatief.  

• Een telefoon mee naar school is de 
verantwoordelijkheid van de leerling en de 
ouders. Als deze om wat voor reden dan 
ook gestolen wordt of stuk gaat is NIET de 
verantwoordelijkheid van school. 

• Bij eventuele projecten of thema-
opdrachten kan het voorkomen dat de 
leerkracht vraagt om voor een korte 
periode de telefoon mee naar school te 
nemen. Dit wordt van tevoren met ouders 
gecommuniceerd.  

 

http://www.stbonifatius.nl/
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Papiercontainers 
In de kerstvakantie zijn de papierbakken voor 
het inzamelen uitgebrand op de parkeerplaats 
naast Toetje. Op dit moment zijn de OV en 
school druk bezig om te kijken hoe we aan 
nieuwe bakken kunnen komen. Voor een 
tijdelijke oplossing zijn we in conclaaf met 
Emmaus Haarzuilens. We houden u op de 
hoogte.  
 
Rapporten 
Op donderdag 23 februari aanstaande gaan 
de rapporten mee naar huis. Zorgt u dat de 
rapporten weer op school zijn? De 
oudergesprekken vinden dan na de 
voorjaarsvakantie plaats.  
 
Schoolplein 
Al een half jaar zijn we onder auspiciën van 
Jeanet Wierda bezig om ons plein groener te 
maken. De stappen die we tot nu toe gezet 
hebben dragen bij aan een gedegen plan. We 
hebben onze leerlingen gevraagd wat ze 
belangrijk vinden en dat mochten ze 
aangeven op een plattegrond van de school. 
Daarna hebben we met een 
landschapsarchitect gekeken naar het plein 
en heeft hij een eerste opzet gemaakt. Op 
basis daarvan maken we aanpassingen en 
gaan we naar een definitief ontwerp. Dat 
presenteren we zodra het klaar is. We krijgen 
er steeds meer zin in.  
 

 
 

Studiedag en krokusvakantie 
Op vrijdag 24 februari heeft het team een 
studiedag en zijn alle leerlingen vrij. 
Aansluitend start de krokusvakantie. School 
start weer op maandag 6 maart. 
  

http://www.stbonifatius.nl/
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