
Beste ouders/verzorgers,

Het einde van het schooljaar nadert nu
met rasse schreden. We werken hard,
leren veel, maken plezier met elkaar en
zijn druk bezig met de voorbereidingen
voor komend schooljaar. Maandag 21
juni informeren we u over de
groepsbezetting voor komend schooljaar
inclusief de lokaalverdeling. Ouders van
de kinderen die naar groep 3 gaan
ontvangen ook de indeling van de
nieuwe groepen.

Aan het einde van het schooljaar kijken
we ook met elkaar of het gelukt is om
onze ambities te verwezenlijken. We
vinden het belangrijk om u daar ook
over te informeren. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u hier meer over. We
kunnen u vast melden dat we ook voor
komend jaar weer mooie doelen hebben
gesteld en tegelijkertijd zeer tevreden
zijn over wat we dit jaar hebben kunnen
realiseren.

Veel leesplezier!

Evaluatie schoolambitieplan

Wij werken planmatig aan onze
schoolontwikkeling en hebben onze
ambities verwoord in het
schoolambitieplan 2019-2023.
Daarbinnen stellen we jaarlijks doelen
en evalueren we deze.
Onze visie is leidend bij alle keuzes die
we maken. De visie is verdeeld in 4
“klaverbladen” die met elkaar een
geheel vormen. Zo onderscheiden we:

1. de visie op leren;
2. de visie op het organiseren van

het leren;
3. de visie op professionaliteit;
4. de visie op veranderen.

In deze nieuwsbrief nemen we u graag
mee in de evaluatie van onze ambities
en doelstellingen m.b.t. klaverblad 1 en
2. In de volgende nieuwsbrief besteden
we aandacht aan klaverblad 3 en 4.



Visie op leren
➢ We werken hard aan het

Nederlands Kennis Curriculum
(zie ook verderop in deze
nieuwsbrief) en starten komend
schooljaar met de invoering
hiervan d.m.v. een pilot;

➢ Ons aanbod voor Close
Reading/Close Listening wordt
komend schooljaar verder
versterkt;

➢ Hetzelfde geldt voor ons aanbod
op het gebied van burgerschap
en persoonsvorming;

➢ Dit schooljaar hebben we onze
nieuwe rekenmethode Getal &
Ruimte Junior ingevoerd in de
groepen 1 t/m 6, voor komend
schooljaar gaan de groepen 7
hiermee werken;

➢ Komend schooljaar voeren we de
methode Staal in voor Taal en
Spelling.

Visie op leren organiseren
➢ We blijven focus houden op

effectieve didactiek en scherpen
onze vaardigheden op dit punt
voortdurend aan. Komend
schooljaar gebruiken we naast
Expliciete Directe Instructie ook
Mastery Learning als didactisch
model. In de vorige nieuwsbrief
hebben we u hier ook over
geïnformeerd;

➢ Bij de kleuters wordt het
onderwijs thematisch
aangeboden, komend schooljaar
breiden we ons thematisch
aanbod uit met de invoering van
het NKC;

➢ We vinden communicatie en
partnerschap met ouders erg
belangrijk. We hebben hier dit
schooljaar een aantal stappen in
gezet (bv de invoering van Social
Schools, meer locatiegerichte
communicatie en de invoering
van klankbordgroepen). Ook
komend schooljaar zullen we hier
aandacht aan besteden;

➢ We bereiden de verbouwing van
De Weide Wereld (voor locatie
Boomgaarden voor);

➢ We versterken onze
samenwerking met KMN Kind&Co
door samen te werken naar een
Integraal Kindcentrum (IKC). Zo

neemt Kind&Co deel aan de pilot
op het gebied van ons nieuwe
curriculum.

We zijn tevreden met wat we dit jaar
hebben weten te realiseren en blijven
ambitieus werken aan het nog verder
verbeteren van ons onderwijs.
In de volgende nieuwsbrief leest u deel
twee van onze evaluatie. Deze heeft
betrekking op klaverblad 3 en 4 van
onze visie.

Nederlands Kennis Curriculum
(NKC)

In de nieuwsbrief van 12 maart hebben
we u kennis laten maken met het
Nederlands Kennis Curriculum (NKC).
Het NKC is ontwikkeld door leraren uit
verschillende stichtingen in Nederland,
waaronder onze stichting.
Binnen het NKC worden verschillende
vakgebieden thematisch, dus in
samenhang, aangeboden. Hierdoor
onthouden kinderen datgene wat ze
leren beter en wordt het leren leuker.
Het zorgt ervoor dat kinderen een brede
basis aan kennis ontwikkelen die hen
helpt om de wereld om hen heen beter
te begrijpen. Naast het opdoen van
nieuwe kennis is het aanbod ook gericht
op het toepassen ervan in verschillende
lessen en activiteiten.
Komend schooljaar maken we hiermee
een start op De Twaalfruiter.

Op dit moment is de ontwikkelgroep nog
volop bezig en krijgen de thema’s steeds
meer vorm. In totaal worden er 48
thema’s ontworpen, zes per leerjaar.
We hebben ontzettend veel zin om aan
de slag te gaan met de voorbereiding
van het thema en het ontwikkelen van
lessen aan de hand van opgestelde
kennis- en toepassingsdoelen.



Op een volgend moment willen we u
kennis laten maken met het logo van het
NKC en u een inkijkje geven in de
verschillende thema’s.

Nieuwe website

Vol trots presenteren we u onze nieuwe
website! Het afgelopen half jaar hebben
we hier, als uitwerking van ons
communicatieplan, hard aan gewerkt.
De nieuwe website valt binnen Social
Schools en dat heeft de nodige
voordelen. Zo zijn de kalenders
gekoppeld en heeft de website dezelfde
frisse uitstraling als de app van Social
Schools.
We zijn benieuwd wat u er van vindt!

Schoolfotograaf

Op 29 juni en op 1 en 2 juli komt de
schoolfotograaf naar onze locatie voor
het maken van individuele- en
groepsfoto’s. In de brief die u als bijlage
bij deze nieuwsbrief ontvangt leest u
hier meer over. Wij hopen op zonnig
weer!

Zomerfeest 14 juli

“De parade” is een mooie traditie op De
Twaalfruiter ieder jaar feestelijk
afsluiten. Vanwege de Corona-situatie
kunnen we de parade niet organiseren
zoals we gewend zijn maar we laten
deze dag natuurlijk niet ongemerkt
voorbij gaan. Op woensdag 14 juli
organiseren we een zomerfeest voor alle
kinderen. De details houden we nog
even geheim maar met dank aan onze
Oudervereniging belooft het een mooie
dag te worden!


