
 

 

 

ROERDOMPSTRAAT 10 – 020 4490704 - INFO@AMERSFOORDTSCHOOL.NL - BADHOEVEDORP 

17 februari 2017 

Agenda 
 

 

 

Dinsdag 28-02 

Weer naar school 
 

Donderdag 02-03 

Vanuit het Kunstmenu: 
Eigen huis groep 3+4 
Tower Contest       
groep 5+6/7 
 

Vrijdag 03-03 

Vanuit het Kunstmenu: 
Eigen huis groep 1+2  
 

Donderdag 09-03 

Vanuit het Kunstmenu: 
Tower Contest       
groep Leo+8 
 

Ouderavond             
Leonardo-onderwijs 
start 19.30 uur 
 

Donderdag 16-03 

Kangoeroe               
Rekenwedstrijd 
 

Vrijdag 17-03 

Groep 8 naar het      
Tropenmuseum 

Groep 4 naar het     
Stedelijk museum 
 

Woensdag 22-03 

Atelier thema Rekenen 
 

Woensdag 29-03 

Atelier thema Rekenen 
 

Woensdag 05-04 

Atelier thema Rekenen 

 

Vanuit de directie 

 

Inmiddels ben ik alweer vier maanden werkzaam op de BAS. De tijd is om gevlogen. 
Ik voel me al helemaal thuis op school en werk er met veel plezier. De afgelopen 
maanden hebben in het teken gestaan van de analyse van de school en het opstellen 
van het plan van aanpak voor de komende anderhalf jaar. Ik heb de school goed le-
ren kennen en samen met het team gekeken naar de zaken die we met elkaar kun-
nen verbeteren en kunnen uitbouwen. En daar zijn mooie zaken uit naar voren geko-
men. 

De komende tijd zal ik u regelmatig via de nieuwsbrief informeren over de plannen 
van de school en de vorderingen daarvan.  

Allereerst willen we ons als school gaan richten op de didactiek in de groep. Hoe zor-
gen we ervoor dat de kinderen op de meest effectieve manier onderwijs ontvangen?  

Op maandag 27 februari zullen we ons onder leiding van een adviseur van Octo tij-
dens de studiedag gaan richten op ‘De kunst van het lesgeven’. Het traject dat we 
ingaan omvat zeven dagdelen en richt zich op het onderstaande.  

Het geven van een goede les is niet alleen een vak, maar ook een kunst. De leer-
kracht combineert het didactisch handelen, klassenmanagement en pedagogisch kli-
maat en de keuzes in het lesprogramma tot een doelgerichte les. Iedere leerkracht 
heeft daarbij zijn eigen stijl van lesgeven waardoor iedere les uniek is. 

In deze training gaat het om het doelgericht inzetten van de opbouw van een les, het 
benutten van de juiste werkvormen en nieuwe inzichten, de stappen waarin de leer-
kracht de leerstof uitwerkt en hij differentieert in de klas. ‘De kunst van het lesgeven’ 
betekent dat je als leerkracht weet hoe je goed les geeft, wanneer je bepaalde tech-
nieken gebruikt en waarom je dit doet. 

Het resultaat is dat je je concrete lesdoelen beter en sneller bij al je leerlingen be-
haalt. 

Een belangrijk onderdeel van ‘De kunst van het lesgeven’ is het Expliciete Directe In-
structiemodel. De laatste jaren is uit metaonderzoek naar voren gekomen dat het 
geven van directe instructie de meest effectieve manier van onderwijzen is.  

Als team zullen we ons de komende maanden verder bekwamen in   
‘De kunst van het lesgeven’. De kinderen zullen dit de komende tijd 
dan ook gaan merken in de groep. We houden u op de hoogte van de 
veranderingen en de vorderingen en zullen u binnenkort uitnodigen 
voor een ouderavond over het Expliciete Directe Instructiemodel en  
‘De kunst van het lesgeven’.  

Tijdens de studiedag van 27 februari besteden we ook aandacht aan de nieuwe 
groepsplannen die we op school gaan gebruiken en bereiden we de opbrengstge-
sprekken voor, die de Mylène (IB-er van de school) en ik begin maart met de groeps-
leerkrachten gaan houden. Tijdens die opbrengstgesprekken bespreken we de resul-
taten van de Cito-toetsen die onlangs in alle groepen zijn afgenomen, maken we sa-
men met de leerkrachten een analyse van deze resultaten en bespreken we, welke 
accenten het komende halfjaar in de groepen worden gelegd. 

Twee andere belangrijke ontwikkelpunten die we als school gaan oppakken zijn de 
sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en de profilering van de school, ge-
baseerd op de visie die vorig schooljaar is geformuleerd. Hierover zal ik u in de ko-
mende Basbrieven meer vertellen.  

Tot slot wens ik iedereen een heel fijne voorjaarsvakantie en zie ik jullie allemaal 
graag gezond terug op dinsdag 28 februari. 

Christine 

 



 

 

Expliciete Directe Instructie (EDI) 

 

 

Expliciete Directe Instructie is een bewezen 
aanpak om de leseffectiviteit te verhogen 
en te zorgen voor succeservaringen en be-
tere leerprestaties bij alle leerlingen. De 
vrouw of man voor de klas is daarbij de 
sleutel tot succes. 

EDI geeft de leerkracht het gereedschap 
om met alle leerlingen in het primair on-
derwijs de leerdoelen te bereiken. Door 
kwalitatief goede instructie en leerlingen 
actief te betrekken bij de inhoud van de 
lessen, wordt er een grote mate van be-
trokkenheid gerealiseerd, nemen gedrags-
problemen af en neemt de leerwinst toe. 

Een effectieve leerkracht wacht niet tot 
leerlingen uitvallen en extra hulp buiten  
de klas moeten ontvangen of op een eigen 
leerprogramma worden gezet. Eén ons 
preventie is waardevoller dan een kilo 
zorg! 

EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar be-
heersing van de leerdoelen en laat hen zo 
succes ervaren. De leerkracht geeft in-
structie en controleert door het stellen van 
vragen voortdurend of alle leerlingen het 
begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leer-
lingen mogen overleggen en er worden wil-
lekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen 
worden betrokken en doen actief mee in de 
les. 

Mijn Naam is:                                      

Lourdes Nicasia  

 

Ik ben een 55 plusser en woon al 36 jaar in 

Nederland 

Ik houd heel erg van sport (actief en pas-

sief ) volleybal, Aerobic …! enz. enz.. Ook 

wandelen, lezen en dansen doe ik graag. 

Mijn lievelingsvakken zijn: rekenen, spelling 

(-dictee) en biologie.  

Vroeger wilde ik alles weten, dus vroeg ik 

veel (druk, onderzoekend, experimenterend). 

Nu zoek ik het zelf op, maar ik vraag ook nog 

steeds veel.  

Ik werk zo’n 30 jaar in het onderwijs. Het is 

mijn passie om met kinderen in de leeftijd 

van 4 t/m 12 te kunnen en mogen werken. 

Jaren heb ik voor een stichting gewerkt, 

maar werd helaas boventallig. Via het uit-

zendbureau ben ik vorige jaar op de BAS te-

recht gekomen. Ik mocht tijdelijk in groep 

1/2 juf Dionne vervangen vanwege haar 

zwangerschap. In eerste instantie tot april, 

maar ik ben tot de zomervakantie gebleven. 

Nu ben ik weer benaderd. Dit keer voor ver-

vanging van juf Annoesjka. Vanaf januari 

werk ik nu 2 dagen (donderdag en vrijdag) 

op de BAS in groep 3. 

Mijn doel/visie is om kinderen waarden en 

normen bij te brengen. Spelenderwijs te la-

ten ervaren dat school een plek is waar je 

verschillende vaardigheden kunt ontwikkelen, 

zodat je later als een volwaardige persoon in 

de maatschappij kunt staan. 

De ontwikkelingen in het onderwijs zijn en 

blijven een uitdaging voor mij. Ik sta open 

voor suggesties en opbouwende kritiek…! 

Een goede samenwerking met kinderen, het 

team en de ouders is voor mij van groot be-

lang. 

Met vriendelijke groet, 

Lourdes Nicasia 



 

 

Vanuit de kleutergroepen 
 
Wie nu ’s morgens bij de kleuters binnenkomt ziet direct dat er een grote verandering 
heeft plaatsgevonden. Deze week zijn we begonnen om niet meer in de kring te star-
ten. De groepen worden groter en voor de meeste kinderen duurt het te lang als  
ze al om kwart over 8 in de klas zijn en we pas om half 9 beginnen. 
 
Vanaf nu beginnen de kinderen allemaal aan tafel met een eigen werkje.  
Ze zitten daarbij niet persé aan hun eigen tafel, dus zoeken ze zelf hun stoel even op. 
 
De ouders van groep 1 mogen nog even met hun zoon/dochter mee naar binnen om 
te kijken naar het werkje en nemen daarna afscheid, zodat de leerling aan het werk 
kan. 
We hebben nu al gemerkt dat dit de rust in de groep goed doet. We beginnen wel in 
de grote kring als een kind zijn of haar verjaardag gaat vieren. 
 
Na de voorjaarsvakantie gaan we werken binnen het thema:          
Vriendschap. 
In vier weken staat elke week een prentenboek centraal. 
De eerste week is dat “Rikkie en zijn vrienden”, de tweede week      
“Elmer”, de derde week “Wil jij mijn vriendje zijn?”, en de laatste 
week “De mooiste vis van de zee”. 
 
 
We leren van Ella Kastella de letters “f” van feest en “v” van vriendjes. 
 
 
 
 
 
En de cijferfee brengt de cijfers 8 en 9. 
 
 
 
 
 
Met groep 2 gaan we ons voorbereiden op groep 3 door meer in het platte vlak te 
werken. Daarvoor werken we o.a. met werkbladen voor groep 2 uit de rekenmethode  
die ook in groep 3 gebruikt wordt, zodat de kinderen er alvast kennis mee kunnen 
maken. 
Ook zijn we gestart met Pennenstreken (schrijfmethode voor kleuters). Ze oefenen de 
schrijfhouding en er wordt gelet op de potloodgreep. De kinderen schrijven de patro-
nen aan de hand van het verhaal over de koning. 
 
Alle gymspullen zijn meegegeven naar huis voor een wasbeurt! Vergeet u  
ze niet voor woensdag weer mee naar school te nemen? En wilt u ook controleren of 
de schoenen nog passen? 
 
 
Een fijne vakantie tot dinsdag 28 februari! 
 
De kleuterjuffen 



 

 

BUREAU op bezoek in de groepen 7 en 8 

Woensdagmorgen kregen de groepen 7 en 8 bezoek van Mario Philippo, medewerker 

van Bureau Halt. 

In twee sessies van een uur vertelde hij over de functie van HALT, Het Alternatief, 

dat ingeroepen wordt als een jongere een vergrijp pleegt.                                                           

Jongeren zoeken soms de grens op. Experimenteren hoort bij hun leeftijd. Maar soms 

gaan zij te ver en plegen ze een misdrijf of overtreding. De omgeving kan hier veel 

last van hebben. Denk aan de winkelier van wie gestolen wordt of de bewoners van 

een wijk waar een groep jongeren overlast veroorzaakt.                                      

Door direct en op een grondige manier in te grijpen, voorkomt Halt dat gedrag van 

kwaad tot erger wordt. De Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo 

vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de 

maatschappij. 

Bewust van de gevolgen   

Tijdens de Halt-straf confronteert Halt de jongere met zijn gedrag en de gevolgen 
daarvan. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen 
op hun gedrag. Dit is niet het enige onderdeel van de Halt-straf, want jongeren moe-
ten ook hun excuses aanbieden aan hun slachtoffers, eventueel de schade vergoeden 
en in sommige gevallen volgt ook een werkstraf. 

Zo pakt Halt de kans op herhaling van dit gedrag onmiddellijk aan en houden we de 
samenleving veilig. Natuurlijk worden opvoeders hierbij betrokken. Jongeren hebben 
ouders nodig om op het goede spoor te blijven. Halt spreekt de jongeren samen met 
hun ouders. Bovendien moeten bij minderjarigen onder de 16 jaar de ouders ook te-
kenen voor de Halt-straf. 

Geen contact met Justitie   

Halt biedt jongeren de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten zonder dat dit 
langdurige gevolgen heeft. Als een jongere de Halt-straf naar behoren afrondt, voor-
komt hij op deze manier een justitiële aantekening. Dat betekent niet dat een Halt-
straf vrijblijvend is: als een jongere niet meewerkt aan zijn Halt-straf, komt hij als-
nog in contact met Justitie. 

Gezocht…… 

Verschillende ouders hebben zich al aangemeld….,  

maar we kunnen nog steeds extra ‘luizenpluizers’ gebruiken. 

Op de dinsdag of de woensdag na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd. 

Helpt u mee? U kunt zich bij de groepsleerkracht aanmelden. 

http://halt.nl/halt-straf/rol-ouders/
http://halt.nl/halt-straf/gevolgen-halt-straf/


 

 

Atelier in de klas 

 

 



 

 

Beste ouders/verzorgers 

 

 

 

 

 

Helaas heeft iedereen in zijn nabije omgeving wel eens te maken gehad kanker. Om hiervoor aandacht 

te vragen wordt er op 10 en 11 juni 2017 voor het eerst de Samenloop voor Hoop georganiseerd in de 

Haarlemmermeer. Dit is een uniek en onvergetelijk 24-uurs evenement waarmee geld wordt ingeza-

meld voor KWF kankerbestrijding. Als school vinden wij het een goed initiatief en brengen dit middels 

deze brief onder uw aandacht. 

Speciaal voor kinderen van alle basisscholen in de Haarlemmermeer organiseert een aantal vrijwil-

ligers tijdens deze loop op zondagochtend de kindersamenloop. Hierbij wandelen de kinderen 24 minu-

ten op een speciaal voor hen uitgezet parcours. 

Rondom de loop zijn er allerlei leuke activiteiten zoals: een springkussen, ponyrijden, een braderie, 

een podium met allerlei artiesten etc. Van dit evenement wordt 24 uur live verslag gedaan door Andy 

Houtkamp (bekend van NOS langs de lijn) voor onder andere Meerradio. Ook in de lokale en regionale 

pers wordt volop aandacht besteed aan deze loop.   

De kosten voor de loop zijn 5 euro per kind. Dit bedrag komt geheel ten goede aan het KWF.  Daar-

naast hopen we natuurlijk dat ze zich zoveel mogelijk laten sponsoren. 

Voor alle deelnemers is er een T-shirt en een leuke medaille na afloop.   

Om uw zoon/dochter aan te melden vragen wij u onderstaand strookje voor 12 mei in te vullen en 

daarbij een envelop met 5 euro in te leveren bij de juf/meester. U ontvangt daarna z.s.m. aanvullende 

informatie en het sponsorforumlier voor uw kind. Op 26 mei en 2 juni wordt het sponsorgeld opge-

haald 

Wij hopen als school op heel veel deelnemers! 

 

Team Burgemeester Amersfoordtschool 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ik………………………………………..(naam ouder) geef mijn kind………………………….(naam) uit groep…….. 

op om deel te nemen aan de kinderloop op zondag 11 juni. 

Tezamen met dit strookje lever ik een envelop (naam van kind erop!) in met 5 euro.  

Wilt u hieronder de kledingmaat van uw zoon/dochter aangeven? Dit i.v.m. het t-shirt dat uitgereikt 

wordt. 

Maat 104 – 116      Maat 128 – 140         Maat 146 – 152            Groter dan 164  

Maat 116 – 128      Maat 140 – 146         Maat 152 – 164  


