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Eindejaars koffieochtend voor ouders 
Op woensdag 6 juli van 

11.30 tot 12.15 uur bent u 

van harte uitgenodigd 

voor onze eindejaars 

koffieochtend voor 

ouders. We zorgen voor 

een kopje koffie of thee 

met iets lekkers erbij, in de hal van de school. Komt u 

ook even gezellig langs om elkaar te ontmoeten en 

even bij te praten? U bent van harte welkom! 

 

 

Inloopochtenden kleuters 
In de week van 20 t/m 24 juni zijn er kijkochtenden in 

de kleutergroepen. Bij de deuren van de klassen hangen inschrijflijsten waarop u kunt 

intekenen. 

 

 

Kijkmiddag Blinkpresentaties 
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen van groep 7 hun Blink-

onderzoek gepresenteerd. Het thema is afgerond met creatieve 

muurkranten en goede presentaties! De Blinkpresentaties van de 

groepen 3 t/m 6 zijn op vrijdagmiddag 1 juli van 14.45 tot 15.15 

uur. Komt u ook een kijkje nemen? 

 

 

Terugblik Avond4Daagse 
Wat hebben we een TOPjaar gehad met de Avond4Daagse! Het was ontzettend 

gezellig, zowel voor leerlingen als voor meelopende ouders. Er liepen maar liefst 145 

ingeschreven leerlingen mee, maar door het enthousiasme van de lopers haakten 

kinderen die zich niet hadden inschreven zelfs nog aan. We kijken terug op een 

geslaagde, sportieve wandelvierdaagse!  

 

 

Agenda 
Week 20 t/m 24 juni 

Inloopochtenden groepen 1-2 

Donderdag 23 juni 

Sportdag groep 5 t/m 8 

Maandag 27 juni 

Studiedag, alle leerlingen vrij 

Vrijdag 1 juli 

Kijkmiddag Blink groep 3 t/m 6 

Afscheidsavond groep 8 

Rapporten groep 1 t/m 7 mee  

Woensdag 6 juli, 11.30 uur 

Eindejaars koffieochtend voor 

ouders 

 

 
 

 



Nieuwe rekenmethode  
Begin dit schooljaar zijn we ons gaan oriënteren op een nieuwe rekenmethode. 

Onze huidige methode Wereld in Getallen is namelijk aan vervanging toe. Nadat we 

teambreed op een rij hebben gezet wat we belangrijk vinden in een rekenmethode, 

hebben we diverse methodepresentaties en zichtzendingen ontvangen. Na 

zorgvuldig overleg is onze keus gevallen op de methode Getal & Ruimte Junior.  

  

Getal en Ruimte Junior biedt een gestructureerde rekendidactiek met aandacht 

voor één onderwerp per week en duidelijke oplossingsstrategieën. In de methode is 

tijd en ruimte ingebouwd voor herhaling, automatiseren en memoriseren.  
  

De kinderen krijgen dagelijks instructie en werken in kleine stapjes van oefenen naar 

toepassen. Bij ieder lesdoel wordt na het ophalen van de voorkennis veel aandacht 

besteed aan de strategie. Op die manier maken de kinderen zich de 

rekenvaardigheid eigen, voordat ze deze gaan toepassen in verhaalsommen. Naast 

dagelijkse instructie voor alle leerlingen biedt de methode ook 

differentiatiemogelijkheden, zoals een plusboek voor de sterke rekenaars.   

  

Om volgend schooljaar een fijne start te kunnen maken met de nieuwe methode, 

maken de groepen 2 t/m 7 komende weken alvast kennis met het 

opstartprogramma.  

  

Vindt u het leuk om alvast wat meer over de methode te lezen? Neem dan een kijkje 

op https://www.noordhoff.nl/basisonderwijs/rekenen/getal-en-ruimte-junior  

  

  

Stoppen met Snappet  
In de groepen 5 t/m 8 wordt sinds het schooljaar 2018-2019 een deel van de lesstof 

verwerkt op de tablets van Snappet. In de loop van de tijd zijn we als team minder 

positief geworden over de toegevoegde waarde van Snappet voor de ontwikkeling 

van de kinderen. We hebben besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar te 

stoppen met het werken op de tablets. We willen graag de overwegingen met u 

delen die hebben geleid tot dit besluit:  

  

Aanvankelijk werden de vakken (technisch) lezen, spelling en rekenen verwerkt via 

Snappet. Aan het einde van vorig schooljaar zijn we -mede door inzichten vanuit het 

traject technisch lezen onder leiding van onderwijsadviseur Marita Eskes- gestopt 

met lezen via de tablet. Uit onderzoek blijkt dat het lezen van teksten vanaf papier 

leidt tot beter en dieper tekstbegrip dan het lezen van dezelfde teksten vanaf een 

scherm. We merken op school dat het maken van aantekeningen en het 

onderstrepen van belangrijke informatie helpen bij het beter begrijpen van een 

tekst. Aantekeningen maken lukt niet via de tablets. Daarom bieden we technisch 

en begrijpend lezen al sinds het begin van dit schooljaar weer uitsluitend aan vanaf 

papier.   

  

Ook voor het vak spelling ervaren we steeds meer nadelen bij het gebruik van 

Snappet. In de loop van de tijd hebben we gemerkt dat de meeste kinderen 

vluchtiger typen dan schrijven. In de snelheid van het typen staan ze minder 

aandachtig stil bij de verschillende klankgroepen en spellingsregels binnen een 

woord. Onderzoek wijst uit dat kinderen die met de hand leren schrijven, beter leren 

spellen. Want schrijven met de hand zorgt ervoor dat kinderen letters beter 

https://www.noordhoff.nl/basisonderwijs/rekenen/getal-en-ruimte-junior


onthouden en daardoor minder fouten maken in hun spelling. Om deze reden 

verwerkten we spelling dit schooljaar al grotendeels op papier; komend schooljaar 

gaan we over naar volledige verwerking op papier.   

  

Bij het vak rekenen zien we zowel voor- als nadelen bij Snappet. Voordelen zijn dat 

Snappet de opgaven (deels) aanpast aan het niveau van de leerling, dat er veel 

leerdoelen zijn waar de kinderen in de weektaak aan kunnen werken en het 

thuiswerken tijdens een lockdown eenvoudiger te realiseren is. Maar: we zien meer 

nadelen dan voordelen bij het rekenen op Snappet. Zo hoeven de leerlingen op 

Snappet alleen een antwoord in te vullen, terwijl ze in een schrift de gehele 

berekening in moeten leveren (en ze indien nodig zelf terug kunnen rekenen waar 

de fout zat). De feedback van Snappet of het antwoord goed of fout is, geeft geen 

inhoudelijke, procesgerichte feedback, waardoor de leerling niet weet hóe de fout 

verbeterd moet worden. De adaptieve opgaven sluiten niet altijd goed aan bij de 

lesstof en de aangereikte leerstrategieën van die dag. Verder geldt ook bij rekenen 

dat de kinderen beter lezen vanuit een boek dan vanaf een scherm, wat met name 

bij het uitwerken van verhaalsommen aan de orde is is.  

  

Kortom: we hebben teambreed weloverwogen het besluit genomen om te stoppen 

met Snappet. In het werken vanaf papier zien we betere kansen ter verdere 

verbetering van ons onderwijs. Natuurlijk houden we wel aandacht voor de digitale 

ontwikkeling van de kinderen. Wat digitaal gaat, is een wekelijks oefenmoment op 

de laptop met de software van de rekenmethode. Daarnaast worden de leerlijnen 

van Basicly, onze methode voor digitale geletterdheid, komende jaren verder 

uitgerold, waarbij we komend schooljaar starten met de leerlijn ICT-vaardigheden en 

we de leerlijn mediawijsheid verder verdiepen. Ook werken de kinderen voor de 

vakken wereldoriëntatie regelmatig op de laptop.  

  

Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar zult u van de 

leerkracht van uw kind meer horen over de methode Getal en Ruimte Junior en kunt 

u de materialen bekijken.   
 

 

Sportdag groep 5 t/m 8 
Volgende week donderdag 23 juni heeft de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) hun 

sportdag bij Oliveo. Wij zijn op zoek naar 6 hulpouders die spelletjes kunnen 

begeleiden van 8.30 uur tot 12.00 uur. Heeft u tijd en zin om te helpen? U kunt zich 

opgeven bij Meester Gerben via Social Schools. De leerlingen moeten op 

donderdag 23 juni om 8.30 uur bij Oliveo aan de Sportlaan gebracht worden en 

daar om 15.00 uur weer opgehaald worden.  

 

 

Tot slot 
We zijn blij dat we u allemaal weer mogen ontvangen in de school. Heeft u zin en tijd 

om even langs te komen tijdens de koffieochtend, inloopochtend of kijkmiddag van 

de Blinkpresentaties? Hopelijk tot dan! 

 

 
 

 



 

 
  

 


