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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Start schooljaar 

De vakantie zit erop, we hopen dat een ieder op zijn/haar eigen wijze heeft 

kunnen genieten. Wij vinden het weer fijn om de kinderen op school te 

ontvangen, wij zijn er klaar voor en hopelijk jullie kinderen ook. 

Onderwijs is heel belangrijk voor de toekomst van jullie kinderen, daar zijn 

we ons heel bewust van. Dat betekent dat wij er alles aan zullen doen om 

jullie kinderen nieuwe kennis en vaardigheden te leren en dat jullie erop 

kunnen vertrouwen dat onze intentie goed is bij al ons handelen.  

We kijken uit naar een goede samenwerking! 

 

Gezond blijven 

Er is sprake van volledig onderwijs. Wat er verandert, is dat het personeel niet meer tweemaal per 

week hoeft te testen wanneer zij als immuun worden beschouwd. Dat is o.a. wanneer iemand volledig 

gevaccineerd is en twee weken heeft gewacht om de immuniteit op te bouwen. 

 

Volwassenen blijven nog wel 1,5-meter afstand van elkaar houden, dus onderwijspersoneel onderling 

of ten opzichte van ouders en andere externen in de school. Dit betekent dat ouders beperkt op 

school kunnen worden ontvangen en dat schoolkampen en excursies weer onder voorwaarden mogen 

plaatsvinden. Grote bijeenkomsten zonder 1,5-meter afstand zijn nog niet mogelijk.  

 

Daarnaast blijven ook hier de basismaatregelen zoals ‘thuis blijven bij klachten en dan testen bij de 

GGD’ en geen handen schudden en ‘vaak handen wassen’ van kracht. 
 

Schooltijden 

Denken jullie aan onze aangepaste schooltijden? 

 

Maandag 8.30 - 14.30 uur 

Dinsdag 8.30 - 14.30 uur 

Woensdag 8.30 - 12.30 uur 

Donderdag 8.30 - 14.30 uur 

Vrijdag  8.30 - 12.30 uur 

 

Inloop 

Kinderen mogen zelfstandig 10 minuten voor de bel de school inlopen. Om 8.30 uur gaat de schoolbel 

en starten de leerkrachten met het dagprogramma. 

http://www.pausjoannes.com/


 

Brengen  

Als we iets geleerd hebben uit de Corona periode is het dat kinderen een grote 

zelfstandigheid hebben laten zien bij het zelf naar school gaan. Het moment van 

afscheid nemen en het kunnen starten op school verliep heel snel en efficiënt.  

We vragen kinderen uit de oudere kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school 

te komen. De kinderen uit de groepen  1 t/m 4 worden bij het schoolpleinhek 

afgezet. Ouders blijven buiten het schoolplein. 

 

De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden door hun leerkracht buiten opgevangen. Zij starten met 

spelen en als het schoolplein leeg blijft hebben zij goed overzicht. Juf Anouk (1-2B) wacht haar 

kinderen op bij de boom. Juf Gerda en Marian (1-2A) hun kinderen bij de duiker.  

Ouders van nieuwe leerlingen mogen de eerste momenten even meelopen het schoolplein op naar de 

leerkracht als zij dat willen. 

 

Halen 

Bij het halen zijn de ouders welkom op het schoolplein. We verzoeken jullie nog steeds 1.5 meter 

afstand van elkaar te houden. Alle ophaalzones vervallen, jullie kiezen je eigen plek. 
 

Parro 

Wij gebruiken de Parro ouderapp als een middel om de communicatie tussen ouders en 

leerkrachten goed te laten verlopen. Alle leerkrachten hebben een kindgesprek in de 

app aangemaakt waarbij ouders en leerkracht(en) aan één gesprek gekoppeld zijn.  

 

 

Praktisch mededelingen die voor aanvang van de schooldag gedeeld moeten worden kunnen voor 

8.00 uur in de app gemeld worden. Na 8 uur is de leerkracht niet meer in de gelegenheid te kijken. 

 

- Korte mededelingen (BSO verandering, trakteren inplannen, etc.) 

- Ziekmelden 

 

Ook leerkrachten zullen praktische zaken via de Parro app met jullie delen. De Nieuwsflits en over 

schoolse activiteiten zullen via de mail met jullie gedeeld worden. 
 

Foto’s en filmpjes 

Beeldmateriaal van jullie kind(eren) wordt via de Parro app gedeeld en niet meer via een code op de 

site. We hebben als team afgesproken dat iedere groep zo nu en dan een foto van het leren en spelen 

in de klas met jullie deelt. 

 

Privacy voorkeuren aangeven 

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Wij vragen jullie om 

via de Parro-app om jullie voorkeuren door te geven. Ook tijdens het schooljaar kan je de voorkeuren 

inzien/wijzigen. Zo zorgen wij ervoor dat wij zorgvuldig en gepast omgaan met de privacy van onze 

leerlingen.  

 



Hoe werkt het? 

✓ Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

✓ Tik op Privacy-voorkeuren. 

✓ Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het 

potloodje achter het kind.  

 
 

Snottebellen 

Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen wel 

weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij 

twijfel blijf je thuis. In de bijlage sturen wij nogmaals de meest recente beslisboom mee, waarmee 

jullie zelf kunnen bepalen of leerlingen naar school kunnen of thuis moeten blijven. 
 

Trakteren 

De jarigen mogen weer trakteren op school. Dat betekent dat alle traktaties 

weer mogen. We verzoeken jullie om zoveel mogelijk gezond te trakteren en 

cadeautjes bij traktaties te vermijden. Zo denken we aan de gezondheid van 

onze kinderen én aan een beter milieu.  

De ouders van de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mogen ook bij het trakteermoment zijn om een foto 

te maken als ze dat willen. 
 

Kanjer startweken 

Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw, de leerlingen verkennen 

elkaar, de (nieuwe)leraar en de afspraken.   

 

De eerste weken van het schooljaar zijn 

daarom ontzettend belangrijk voor het 

creëren van een goed pedagogisch 

klimaat in de klas.  

Daarom starten we met veel 

vertrouwensoefeningen waarin we 

elkaar beter leren kennen, 

bekendmaakt immers bemind! 

 

De leerlingen stellen met de leerkracht 

Kanjerafspraken op om duidelijkheid en 

veiligheid in de klas te creëren. 

 

  



De anti-pestcoördinatorjuffrouw Joyce (j.nijhuis@keender.nl) en de vertrouwenspersoon juffrouw 

Chantal (c.eijsink@keender.nl) zullen zich zichtbaar maken in de school. Kinderen kunnen hen, naast 

natuurlijk de eigen leerkracht, benaderen als zij zich op enig moment niet veilig voelen binnen de 

school. 
 

 

Leren Zichtbaar Maken 

Afgelopen dinsdag hebben we onder leiding van Peter Pijl onze eerste studiedag van dit schooljaar 

gehad. We hebben met elkaar gekeken waar we staan en welke volgende stap we willen maken.  

Het belangrijkste doel waar we aan gaan werken de komende periode is:  

 

We gaan differentiëren met de oefenstof/taken en zetten leerlingen niet in vaste instructiegroepen. 

De keuze van de oefenstof wordt steeds meer door de leerling bepaald. Dit is om ze te leren kiezen, ze 

zelf te laten ervaren en ze zelfinzicht te geven.  

 

Hoe ziet dat eruit in de les? 

 

Elke les heeft een leerdoel. Elke les heeft een structuur in 5 fasen.  

 

1. Effectief begin van de les: een startopdracht waarbij de kinderen ‘aan’ gezet worden.  

Wat ga ik erbij leren en wat weet ik er al van? 

2. Interactieve instructie: alle kinderen denken mee over het onderwerp en verwoorden hoe zij 

denken dat ze het probleem gaan aanpakken of leggen hun eigen antwoord uit.  

Wat moet ik straks precies gaan oefenen? 

3. Begeleide inoefening: De leerkracht geeft een aantal oefenopgaven en het grootste gedeelte 

van de groep gaat met de leerkracht kort oefenen.  

Ik oefen en merk wat ik al kan of nog niet kan met de leerkracht.  

4. Zelfstandig leren: kinderen oefenen met opdrachten die hen helpt het leerdoel te bereiken. 

We bereiden onze lessen voor waarbij de opdrachten op verschillende niveaus geoefend 

kunnen worden. Leerlingen maken zelf de keuze welke opdrachten zij willen maken om te 

oefenen. Kinderen liggen dus niet vast in bepaalde niveaugroepen, maar maken hun eigen 

keus. Het werken hoeft niet af. Het gaat er bij ons om dat ze oefentijd goed benutten. Het 

werk is nooit af omdat je kunt blijven oefenen of beter in iets kunt worden. 

Ik oefen het en ik krijg feedback van groepsgenoten of leerkracht. Ik maak het nog beter. 

5. Effectieve reflectie: het is belangrijk om te reflecteren wil je onthouden. Je stopt dan namelijk 

dat wat je wilt onthouden in een ‘laatje’ in je hoofd.  

Wat ging al goed bij mij en wat oefen ik nog? 
 

 

Leerkwaliteiten 

Een zichtbaar lerende leerling gebruikt taal om te kunnen leren. We leren leerlingen te praten over 

leren en we zien leren als hard werken. We zien bijvoorbeeld fouten maken als prachtige 

leermomenten. Die taal noemen wij de leerkwaliteiten die we waarderen in onze leerlingen. 

We hebben 7 kwaliteiten beschreven die het leren beïnvloeden en die de leerkrachten ontwikkelen bij 

de leerlingen om te blijven leren. De komende weken zetten we de volgende leerkwaliteit centraal: 

 

mailto:j.nijhuis@keender.nl
mailto:c.eijsink@keender.nl


1. Geeft en vraagt feedback  
Weet wat goed gaat: top - Weet wat beter kan: tip - Kent verschil in feedback: taak - proces - 
zelfregulatie – zelfniveau - Past feedback toe  

 

 

Gymrooster 

Hierbij delen we het gymrooster, zodat de kinderen weten op welke dag ze hun gymtas en/of fiets 

mee moeten nemen. 

 
Groep 3 zal de eerste week nog niet gaan gymmen op de dinsdag.  
 

Oud Papier 
Op zaterdag 11 september verzamelen we weer oud papier! Noteer het vast in jullie agenda. 

 

 

 

 

 



 
 

Heb je nog vragen? 

Voor vragen of verdere informatie mogen jullie Aafke Slotman mailen of bellen  
directie@pausjoannes.com of op nummer 053-5721808. 
 

 

Via http://snelnaar.pausjoannes.com kunnen jullie de actuele agenda, actueel nieuws en de 

Nieuwsflits zien! Via de snelkoppelingstekens in de zwarte balk kunnen jullie ons telefonisch of per 

mail bereiken en de school volgen op Facebook en Twitter. 
 

  

  

mailto:directie@pausjoannes.com
http://snelnaar.pausjoannes.com/


Nog een heel fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 

 

 


