
Beste ouders/verzorgers,

Deze week hebben we voor het eerst
sinds een hele tijd ook op school te
maken met versoepelingen van de
Corona-maatregelen. Wat fijn dat de
kinderen weer kunnen gymmen, dat we
weer samen buiten kunnen spelen en
dat we ouders weer zonder mondkapje
op het schoolplein kunnen verwelkomen.

In deze periode zijn we nog elke dag
druk bezig met het geven van goed
onderwijs en treffen we achter de
schermen al veel voorbereidingen voor
volgend schooljaar. Belangrijk onderdeel
daarvan is natuurlijk de verdeling van de
klassen, de indeling van de groepen 3 en
de personele bezetting van de klassen.
Op maandag 21 juni informeren we alle
ouders over de personele bezetting,
inclusief verdeling over de lokalen.

Veel leesplezier!

Vacature

Wij hebben per direct een vacature voor
een administratieve alleskunner. Bent of
kent u iemand die hierin geïnteresseerd
is? We komen graag met u of deze
persoon in contact! De vacaturetekst
kunt u hier lezen. Delen wordt zeer
gewaardeerd!

Mastery Learning

Zoals u weet heeft de overheid gelden
beschikbaar gesteld voor het oplossen
van de door Corona opgelopen
leerachterstanden. In de vorige
nieuwsbrief hebben we u verteld dat we
de tijdens de studiedag op 19 mei een
analyse hebben gemaakt van deze
achterstanden bij kinderen van De

https://drive.google.com/file/d/1rTJe0Y6-hvDAIXhVPQ6rPE10EQBowI7y/view?usp=sharing


Twaalfruiter. We hebben daarnaast in
kaart gebracht met welke bewezen
effectieve interventies we deze
achterstanden kunnen oplossen. We
gaan hierbij onder andere werken met
de methodiek van Mastery Learning en
vertellen u hier graag wat meer over.
Bij Mastery Learning komen eigenlijk alle
aspecten van goed onderwijs bij elkaar.
We gaan dus niet zozeer iets heel anders
doen maar we willen datgene wat we al
doen nog verder verdiepen en
verbeteren. In essentie gaat Mastery
Learning over het verlengen van
instructietijd voor kinderen die dat nodig
hebben. Natuurlijk doen we dat al elke
dag. Kinderen die extra instructietijd
nodig hebben krijgen in de klas
verlengde instructie. Bij Mastery
Learning krijgt die verlengde
instructietijd een extra verdieping. Zo
maken we bijvoorbeeld gebruik van
preteaching (waarbij kinderen al
instructie krijgen over een lesdoel
voorafgaand aan de klassikale instructie)
en bieden we individuele tutoring
(“bijles”) zowel onder als na schooltijd.
In deze fase bespreken we onze plannen
met de MR en werken we ze concreter
uit. Van de door de overheid beschikbaar
gestelde gelden zullen wij extra
onderwijsassistenten en leraren
bekostigen die deze plannen mee uit
kunnen voeren. De gelden worden
daarnaast voor een deel besteed aan
verdere professionalisering.
We informeren u op een later tijdstip
meer gedetailleerd over onze plannen
voor besteding van deze gelden.

Kamp groepen 8

Onze groepen 8 zijn afgelopen woensdag
op kamp gegaan. Hiermee luiden we de
voor hen de periode van afscheid nemen
op de Twaalfruiter in. We zijn erg blij dat
de kinderen dit jaar weer “gewoon” op
kamp konden gaan, ze hebben mede
dankzij het prachtige weer geweldige
dagen gehad!


