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Jos Drieluik  

 

JARIGEN 

  OKTOBER

We willen jullie allemaal alvast van harte feliciteren! Wij hopen dat jullie een hele leuke 

verjaardag hebben: maak er een hele leuke dag van! 

 

 

 

 

 

  

24 Elle Feith 6/7 

27 Sebastiaan van Bezu 1/2B 

27 Merel Schutte 8 

30 Rania Hamman 3/4 
 

  

NOVEMBER   
 

 

2 Dante Vestering 8  

4 Jonas Bon 8  

4 Ebony Brandveen 1/2B  

4 Biks van der Burg 8  

10 Julia van Deutekom 8  
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VIER KEER WIJZER 
Deze keer zoomen we in op de GETAL-intelligentie van vier keer 

wijzer. Wellicht herkent u uw kind in deze typering. 

 

Deze intelligentie wordt gebruikt als het gaat om hoeveelheden en 

het zoeken naar logische verbanden. Kinderen kunnen ervan 

genieten om sommen en wiskundige vraagstukken op te lossen. Het 

zijn kinderen die abstract kunnen ordenen en redeneren. Ze maken 

gebruik van (eigen) schema’s en symbolen.  

 

Voorkeur voor: 

Rekenen, calculeren, begroten, redeneren, experimenteren, logica, getallen en symbolen, 

jaartallen. Een kind dat sterk logisch-mathematisch intelligent is, geniet van het oplossen van 

problemen en het vaststellen van verbanden. Typerend voor deze intelligentie is o.a. het 

creëren van, denken over en oplossen van problemen; het analyseren van objecten en 

situaties; het gebruik maken van abstracte symbolen; het ontdekken en gebruiken van 

algoritmes en het planmatig problemen aanpakken. 

 

Je doet deze kinderen een plezier door ze planmatig problemen op te laten lossen en ze 

objecten en situaties te laten analyseren. Zij voelen zich immers aangetrokken tot cijfers, 

verbanden en problemen. 
 

MANIFESTATIE LINGEPRINT 

Stichting LingeW'art organiseert komend 

weekend de eerste Huissense 

Grafiekmanifestatie Lingeprint. 

 

Op zaterdag kunnen kinderen maar ook 

volwassenen, onder leiding van de Japanse 

docent en kunstenaar Akira Matsumoto, 

kennis maken met een methode om een 

zeer goede kwaliteit handgeschept papier 

te maken op een basis van lege 

melkpakken. Door materialen als 

uienschillen, kastanje bladeren of 

gouddraad toe te voegen ontstaan hele 

mooie effecten. Tijdens de cursus 

gemaakt papier en kaarten kunnen direct 

mee naar huis worden genomen. 

Op zondag kunnen bezoekers kennis 

maken met de techniek van het 

sjabloondrukken georganiseerd door 

'DE JULIAAN'. 
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INLOOP START SCHOOLDAG 

Graag willen we op deze manier nog eens even de aandacht vestigen op de inloop ’s morgens 

voor schooltijd. Iedere dag om 8.20u worden de deuren van de school geopend en is er een 

inloop van 10 minuten. In de kleutergroepen kunnen kinderen met hun ouders even de groep in 

komen. Vanaf groep 3 kunnen de kinderen zelf de klas in en kunt u bij de deur afscheid 

nemen. Na deze 10 minuten willen wij heel graag om 8.30u kunnen starten met de lessen.  

U begrijpt dat het erg storend is als er kinderen later binnenkomen. Daarom willen we u allen 

vragen hier extra alert op te zijn, zodat iedere groep ook daadwerkelijk om 8.30u kan starten 

met het programma. Alvast heel erg bedankt. 
 

DALTON:  

In de eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen wat daltononderwijs inhoud, er is toen 

ingegaan op de punten zelfstandigheid en samenwerken. 

Deze keer gaan we verder met de punten verantwoordelijkheid en reflecteren. 

 

Onze kinderen zijn in grote mate zelf verantwoordelijk voor zowel het leerproces als het 

leerproduct. De kinderen leggen verantwoording af aan zichzelf, de klasgenoten en aan de 

leerkracht. De leerkracht bepaalt, soms in overleg met de kinderen, de normen en controleert 

uiteindelijk of hieraan voldaan is. Te denken valt aan presentaties, die door de kinderen 

gehouden worden n.a.v. een opdracht en/of project. Wij vinden het van belang dat onze 

kinderen zich medeverantwoordelijk voelen voor de sfeer, voor de omgang met elkaar en voor 

het materiaal. 

 

Het Daltononderwijs is een onderwijsmanier waarin verantwoordelijkheid een grote rol speelt. 

Op basis van vertrouwen geven wij de kinderen bijvoorbeeld een dagtaak of taakbrief. Wij 

vertrouwen er ook op dat de kinderen deze taken maken. Uiteraard zijn wij ons er van bewust 

dat de kinderen deze verantwoordelijkheid moeten leren.  

Door middel van gesprekken proberen wij te achterhalen waarom een kind bepaalde keuzes 

heeft gemaakt. Bewaart het kind bijvoorbeeld altijd de leukste taak voor het laatst? Of juist 

niet. Het gaat er bij reflecteren dus om jezelf vragen te stellen over hoe jij aan het werk 

bent en wat daar de achtergronden van zijn. Het gaat er dan niet zozeer om of je het werk 

goed of juist niet goed hebt gedaan. Dat is evalueren. 
 

PESTEN, EEN AFSCHUWELIJK PROBLEEM 

Als school besteden wij veel aandacht aan het fenomeen pesten. Wij doen er alles aan om dit 

te voorkomen en indien dit toch gebeurt, dit zo snel mogelijk aan te pakken. Bij een 

vermoeden van pesten, ook al betreft het niet uw eigen kind, stellen wij het op prijs dat u 

contact opneemt met de leerkracht en/of een mailtje stuurt naar drieluik@delinge.nl. Wij 

willen graag dit soort problemen te lijf gaan. Wij zijn daarbij afhankelijk van signalen, omdat 

pesten zelden onder het oog van de leerkrachten gebeurt. Hierbij willen wij nogmaals 

benadrukken dat het van belang is elk incident te melden en zeker ook als er al eerder actie 

op is ondernomen. Wanneer wij niets horen, denken wij dat het goed gaat. Als dat niet het 

geval is, moet u dus niet denken: ‘Zie je wel, het helpt toch niet…..’., maar moeten wij 

waarschijnlijk andere acties ondernemen. Laat het ons dus weten! 
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AFSPRAKEN STEMGEBRUIK IN DE KLAS, IN DE HAL EN ACHTER DE COMPUTER 

Misschien heeft u het al gehoord van uw zoon/dochter, maar wij hebben school breed 

hernieuwde afspraken gemaakt omtrent het stemgebruik in de klas, in de hal en achter de 

computer. Ook hebben wij de afspraken rondom het werken in de hal met elkaar besproken.  

 

Vanuit verschillende daltonwaarden (zelfstandigheid, samenwerken en vertrouwen) vinden wij 

het belangrijk om kinderen te leren ook in de hal zinvol aan het werk te zijn. Om er met z’n 

allen zorg voor te dragen dat dit effectief gebeurt en de leerlingen doelmatig bezig zijn, 

maar ook op een manier dat andere kinderen/groepen hier geen last van hebben, is het van 

belang hier afspraken met elkaar over te maken. Wanneer werk je in de hal? Op welke wijze 

werk je in de hal? Wat wordt er van de leerlingen verwacht? Wat wordt er van de 

leerkrachten verwacht? Etc.  

 

Leerlingen krijgen de ruimte (verantwoordelijkheid) bepaalde werkzaamheden (samen-

werkingsopdrachten) buiten de klas (in de hal) uit te voeren. Wanneer echter blijkt dat 

iemand zich niet aan de gemaakte afspraak houdt, dan kan de leerling door iedere leerkracht 

worden teruggestuurd naar de klas. Hier zal de eigen groepsleerkracht een gesprek aangaan 

met deze leerling en wordt er besloten of en zo ja op welk moment de leerling weer een 

nieuwe kans krijgt te laten zien hoe er in de hal gewerkt mag worden. 

 

Uiteindelijk zijn wij met z’n allen (leerlingen en leerkrachten) verantwoordelijke voor een 

goede (werk)sfeer bij ons op school.  

 

 
 

 

 

 

WEBSITE EN FACEBOOK 

Neem eens een kijkje op de website van IKC Het Drieluik – De Vlindertuin en onze facebook 

pagina. Er zijn weer heel veel nieuwe dingen toegevoegd. Check: www.dalton-drieluik.nl en 

www.facebook.com/HetDrieluik/  !!   
 

 

 

 

http://www.dalton-drieluik.nll/
https://www.facebook.com/HetDrieluik/
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HANDELINGSGERICHT WERKEN OP HET DRIELUIK: DEEL 2 

1.Evalueren groepsplan en verzamelen van leerling-gegevens in groepsoverzicht. 

2.Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

3.Benoemen van onderwijsbehoeften van leerlingen met behulp van methode gebonden 

toetsen, cito- gegevens, observaties, gesprekken met kinderen en ouders. 

4.Het clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. 

5.Het opstellen van het groepsplan in instructieonafhankelijke, instructiegevoelige en 

instructieafhankelijke kinderen. 

6.Het uitvoeren van het groepsplan 

 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat we bedoelen met het begrip 

‘Handelingsgericht Werken’ HGW en hoe we de onderwijs- ondersteuningsbehoeften van uw 

kind in beeld proberen te brengen.  In het verleden stelden we onszelf steeds de vraag: 

‘waarom heeft een kind een leerprobleem en hoe pakken we dat aan?’ Nu zijn we meer en meer 

bezig een omslag te maken naar: ‘waarom heeft dit kind met deze medeleerlingen in deze 

school met deze ouders, de gesignaleerde problemen en hoe kunnen we dit zo goed mogelijk 

aanpakken?’ Al deze kennis over de kinderen leggen we vast in het zogenaamde 

groepsoverzicht. 

 

Iedere leerkracht heeft voor zijn groep meerder groepsoverzichten gemaakt. Daarop staan 

alle kinderen van de groep en is er per vakgebied (Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, 

Spelling en Rekenen) informatie verzameld. Er staan o.a. bevorderende en belemmerende 

factoren van het kind op.  

 

Een voorbeeld:  

 

Begrijpend Lezen  

Naam toetsresultaten Bevorderende 

factoren 

Belemmerende 

factoren 

 

Jaap Molenaar Cito M5 niveau 

III 

60% goed-

score op de 

laatste 

methode toets 

- heeft een 

brede 

belangstelling 

- heeft een 

onderzoekende 

houding 

- leest thuis 

graag 

- snel afgeleid  

- werkt te snel 

daardoor 

onnauwkeurig 

 

 

Om dit transparant en systematisch te kunnen doen hebben we op Het Drieluik een aantal 

afspraken met elkaar gemaakt. Zo houden we ons allemaal aan de cyclus van het HGW.  

Deze cyclus kent 6 fases en deze doorlopen we tweemaal per jaar. Ik zal de verschillende 

fases nader toelichten. 

 

De groepsoverzichten zijn namelijk de start van een hele cyclus. We verzamelen de 

informatie vanuit gesprekken met ouders en de kinderen, door naar de toets resultaten en de 

evaluaties te kijken en eigen observaties te doen. Weten we voldoende wat werkt en niet 
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werkt bij alle kinderen? Hebben we zo voldoende informatie om tot de volgende fase over te 

gaan?  

  

De volgende keer zal ik u meer vertellen over fase 2 en 3 van de cyclus van het HGW. 

 

Heeft u vragen of zou u hierover met mij van gedachten willen wisselen? Dan kunt u altijd 

contact opnemen. 

 

Margriet Hofs, Intern Begeleider 

m.hofs@delinge.nl  

 

 

 

FIJNE VAKANTIE 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot maandag 31 oktober!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLGENDE INFOBRIEF 
De volgende infobrief komt uit op vrijdag 11 november 2016. 

mailto:m.hofs@delinge.nl

