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Meivakantie

Voorwoord
Beste ouder(s), verzorger(s),
In maart heeft u een voortgangsgesprek gehad over de resultaten van uw kind. Tijdens dit gesprek is
gesproken over de ontwikkeling die we zien in combinatie met de schoolresultaten. In de
bovenbouw heeft u gesproken over het eventuele uitstroomniveau van uw kind. Wordt het VMBO,
HAVO, VWO of iets anders? In groep 8 zijn de verwijzingsgesprekken al iets eerder gevoerd, omdat
de aanmelding naar het VO in maart plaats moest vinden. We kunnen melden dat alle leerlingen van
groep 8 een plekje hebben op het Voortgezet Onderwijs. De Centrale Eindtoets zal in deze maand
april afgenomen worden.
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 5 kunnen we een scheiding aanbrengen tussen de kleuters en de
leerlingen die in de groepen 3 t/m 5 zitten. Dit alleen vanwege de andere manier van werken. Zo kan

er wellicht kleuterverlenging geadviseerd worden of in de groepen 3 t/m 5 eventueel zitten blijven.
Over deze twee items, kleuterverlenging en zittenblijven wil ik graag informatie delen in deze
nieuwsbrief. Zijn deze twee items hetzelfde? In feite wel, want het kind blijft nog een jaar in dezelfde
groep. De voorwaarden zijn wel anders.
Tevens zal ik een korte uitleg geven over onze zorgstructuur op De Fontein en de inzet van de
NPO-middelen. (extra financiële middelen)
Met vriendelijke groet,

Caroline Nieuwstraten
Directeur CBS De Fontein

Kleuterverlenging
Wie bepaalt of mijn kind kleuterverlenging nodig heeft?
In Nederland is het zo ingericht dat de school bepaalt of een kind een extra jaar in groep 2 blijft of
dat het doorstroomt naar groep 3.
Voor sommige leerlingen is het nodig om een jaar te verlengen of juist te versnellen. Tijdens het
gesprek met de leerkracht kunt u vragen hoe uw kind zich tot nu toe cognitief en sociaal-emotioneel
ontwikkelt in de klas. Daarnaast kunt u vertellen hoe uw kind zich thuis gedraagt en ontwikkelt.
Soms laten kinderen grote verschillen zien thuis en op school. Deze informatie kan waardevol zijn in
het besluit voor wel of geen kleuterverlenging.
Bovendien is de leerkracht dan op de hoogte van eventuele twijfels en kan zij hiermee rekening
houden. Bijvoorbeeld door u wat vaker in het jaar een update te geven van de vorderingen van uw
kind. Alle basisscholen zijn verplicht om een leerling- en onderwijsvolgsysteem te gebruiken. Dit is bij
ons Parnassys. Op onze school gebruiken we tevens KIJK! Dit is een observatie- en
registratie-instrument voor leerkrachten waarmee zij de totale ontwikkeling van jonge kinderen over
langere tijd in beeld kunnen brengen en een daarop afgestemd activiteitenaanbod kunnen
realiseren.! De Inspectie van het Onderwijs hanteert geen leeftijdsgrens. Zij kijkt alleen of de school
de ontwikkeling van het individuele kind vooropstelt bij het besluit om een kind te laten
doorstromen naar groep 3.
Kleuters zijn in groep 1 en 2 al volop bezig met de voorbereidingen op lezen, schrijven en rekenen in
groep 3. Zij maken op een speelse manier kennis met letters, klanken, cijfers en tellen.
Denk bijvoorbeeld aan rollenspellen waarbij kinderen postbode spelen in de themahoek. Hier
komen zij in aanraking met brieven ‘lezen’, adressen ‘opschrijven’ en de post rond bezorgen in de
klas. Maar ook in de vorm van puzzels, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken oefenen kleuters
dagelijks met taal en rekenen.
In groep 3 moet een kind over bepaalde vaardigheden beschikken om de hele dag op school te
kunnen functioneren en leren. Daarom maken leerkrachten uit de onderbouw een inschatting of
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een kind klaar is voor groep 3. Zij letten hierbij op de fysieke, zintuiglijke, cognitieve en
sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.
Zo moet een kind in groep 3 eenvoudig logisch kunnen redeneren, veel informatie kunnen
verwerken en opslaan in het geheugen en aandacht kunnen vasthouden. Ook moet het de
Nederlandse taal voldoende beheersen om instructies te kunnen volgen en gedragsregels aan te
leren. Daarnaast moet een kind genoeg eigenwaarde, vertrouwen en zelfstandigheid bezitten om in
een groep te kunnen functioneren. Het moet om kunnen gaan met uitgestelde aandacht. Tot slot
moet het kind zich voor nieuwe dingen kunnen openstellen en gemotiveerd zijn om te leren.
In sommige gevallen kan de leerkracht in overleg met de ouders besluiten de kleuterperiode voor
een kind te verlengen.
Hierbij gaat het vaak om ‘vroege leerlingen’ of zogeheten ‘herfstkinderen’. Deze kinderen zijn
geboren tussen 1 oktober en 1 januari en zijn zonder kleuterverlenging vijf jaar oud als ze in groep 3
terecht komen. Een aantal van hen is hier fysiek, zintuigelijk, cognitief en/of sociaal-emotioneel nog
niet aan toe.
Maar ook kinderen die voor 1 oktober zijn geboren hebben soms baat bij kleuterverlenging.
Is er bij uw kind gesproken over kleuterverlenging? Blijf dan nauw in contact met de leerkracht, plan
tussentijds een voortgangsgesprek in om de ontwikkeling van uw kind door te nemen. De leerkracht
zal in de komende periode nog steeds het reguliere uitgebreide aanbod aan uw kind blijven bieden.
Daarbij zal de leerkracht kijken waar nodig extra geoefend kan worden.
Kleuterverlenging kan ook een fijne (extra) tijd betekenen. Vaak als ouder wil je dat je kind doorgaat
naar groep 3. Toch kan kleuterverlenging juist heel fijn zijn. Leerlingen kunnen in alle rust en
ontspanning doorontwikkelen. Ze kunnen langer blijven spelen en ontdekken en hoeven niet op hun
tenen te lopen. In groep 3 wordt veel van hen verlangd wat betreft concentratie,
informatieverwerking e.d.
Heeft u vragen hierover? Stel ze aan de leerkracht van uw kind. Tevens kan onze intern begeleider,
juf Veronique van Helten, met u en de leerkracht meekijken.
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Zitten blijven
Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten?
In Nederland bepaalt de school of uw kind overgaat naar de volgende groep of klas
Soms besluit een leerkracht dat een kind moet blijven zitten. Bijvoorbeeld als de ontwikkeling en/of
de leerresultaten van een kind opvallend achterblijven en extra ondersteuning in de klas
onvoldoende effect heeft gehad. Door een jaar over te doen krijgt een leerling de mogelijkheid zich
in zijn eigen tempo te ontwikkelen en de leerstof eigen te maken.
Zittenblijven hangt samen met het leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem wordt
vastgesteld welke doelen de leerlingen in een schooljaar moeten behalen. De leerlingen die deze
doelen behalen kunnen doorstromen naar het volgende leerjaar. Voor leerlingen die niet al te veel
afwijken van het gemiddelde, hebben de school en de leraar verschillende mogelijkheden tot
differentiatie, waarmee kan worden bevorderd dat alle leerlingen de basisstof leren beheersen. Dit
blijkt echter voor sommige leerlingen niet voldoende. Een jaar overdoen of ‘zittenblijven’ is een
maatregel om hiermee om te gaan.
Wanneer je kind blijft zitten, doen we dat in nauw overleg met de ouders. Scoort uw kind slecht op
één onderdeel, dan is dat geen reden om te doubleren. Meestal blijven kinderen pas zitten wanneer
ze veel lager dan gemiddeld scoren op bijna alle onderdelen en in hun ontwikkeling dus sterk
achterlopen op hun klasgenoten. Afhankelijk van de onvoldoende scores op verschillende
onderdelen en van de leerlijn waarop uw kind functioneert, maar ook van het vermogen van een
kind en welbevinden kan doubleren een optie zijn. Ook kunnen we de lesstof wat minimaliseren/
vertragen waardoor een kind later in de schoolloopbaan de doelen bereikt
Bij bijzonderheden, zoals dyslexie en dyscalculie, liggen de zaken wel anders. Vaak krijgt een kind
dan aangepaste zorg in het volgende leerjaar. Blijven zitten is dan niet nodig; er verandert namelijk
niets aan het probleem wanneer het kind doubleert.
Op onze school blijft zo’n 2 % van de leerlingen zitten per schooljaar, dat is zeer veel minder dan het
landelijk gemiddelde van 7,3 %.
Heeft u vragen hierover? Stel ze aan de leerkracht van uw kind. Tevens kan onze intern begeleider,
juf Veronique van Helten, met u en de leerkracht meekijken.

NPO- middelen
Het kabinet heeft voor schooljaar 21/22 en 22/23 middelen vrijgemaakt zodat scholen leerlingen
(extra) kunnen ondersteunen. Dit gebeurt onder de noemer Nationaal Programma Onderwijs.
Vanuit de Schoolscan (probleem-behoefte analyse) die is gemaakt is te zien welke interventies nodig
zijn om voortdurend resultaten te verbeteren. De menukaart geeft aan welke interventies er
gekozen kunnen worden. Deze menukaart is opgesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs. Elke
school is verplicht om een onderdeel of onderdelen uit de menukaart te kiezen en te
verantwoorden.
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Door de landelijke schoolsluitingen en de coronaperikelen wordt er vaak gesproken over opgelopen
achterstanden. Het is goed dat we met elkaar de juiste woorden kiezen voor de huidige stand van
zaken en de voortgang van de resultaten van onze leerlingen. Het woord achterstand is eigenlijk een
naar woord. Hoe meer we dat gebruiken en ventileren hoe meer we daarin gaan geloven. Wat
vertellen we de kinderen dan? Jullie zijn de kansloze generatie? We moeten jullie repareren? We
moeten alles inhalen, want ook ten tijde van een wereldcrisis moet je door het hokje passen?
‘Dit legt bloot hoe kwetsbaar ons onderwijssysteem is: een dichtgetimmerd curriculum’, zegt Marcel van
Herpen. ‘Denken in achterstanden creëert achterstanden.’
Luc Stevens (21-04-2020): “Achterstand ten opzichte van wie of wat? Ik kan maar één zinnig criterium
bedenken en dat is achterstand ten opzichte van wat de leerling zou kunnen of zijn potentieel. En dat is
een algemene zorg: in het gestandaardiseerde, selecterende onderwijssysteem dat wij praktiseren komen
in beginsel alle leerlingen tekort en kan aldus met een gerust hart gesproken worden over algemeen
onderpresteren.
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Natuurlijk moeten we vragen stellen:
●
●
●
●
●
●

Wat is de onze visie op leren?
Op welke wijze gaan wij woorden geven aan de opbrengsten van kinderen ten tijde van een
wereldcrisis/pandemie? Welke woorden gebruiken we wel/niet?
Wat zegt deze situatie ons over het omgaan met de leerstof?
Gaan wij gewoon verder zoals we altijd deden? Wat doen we anders/wat niet?
Hoe is de balans tussen een gestandaardiseerd leerstofpakket en leerstof op maat?
Welke inzichten hebben wij opgedaan?

CBS De Fontein heeft het volgende uit de menukaart gekozen:
Wat?

B Een-op-een
begeleiding
(intensieve
individuele
begeleiding door
leraar,
onderwijsassisten
t of andere
volwassene)
Individuele
instructie
(individuele
opdrachten en
begeleiding per
leerling)
Instructie in kleine
groepen
Directe instructie
Technieken voor
begrijpend lezen

Wat levert het de leerlingen op?

Begeleiding
Een-op-een-begeleiding is een heel effectief middel om leerlingen
achterstanden te laten inlopen.
Bij individuele instructie krijgt elke leerling individuele opdrachten en
begeleiding. Deze aanpak is gebaseerd op het idee dat elke leerling
andere behoeften heeft en dat een persoonlijke benadering, vooral in
het soort activiteiten en het tempo waarin leerlingen de lesstof tot zich
nemen, het meest effectief is.
Instructie in kleine groepen houdt in dat één leerkracht/docent of
iemand anders met onderwijservaring lesgeeft aan groepjes van twee
tot vijf leerlingen. Zo kan deze zich exclusief op een klein groepje
leerlingen richten, meestal in een apart lokaal of een aparte ruimte.
Intensieve instructie in kleine groepen wordt vaak toegepast ter
ondersteuning van minder goed presterende leerlingen of leerlingen die
achterlopen, maar kan ook in algemenere zin worden ingezet om meer
vooruitgang te boeken of om ingewikkelde onderwerpen of
vaardigheden aan te leren.
Door het uitbreiden van ons team van onderwijsassistenten kunnen we
een-op-een begeleiding bieden, ondersteuning in de groepen,
individuele instructie en instructie in kleine groepen.
Instructievaardigheden leerkrachten vergroten
De doorgaande lijn en stevig fundament vastzetten met EDI (Expliciete
Directe Instructie) Aan het begin van het schooljaar zijn er een aantal
team-bijeenkomsten georganiseerd olv Expertis. Zo is er een
team-bijeenkomst gehouden met alle teamleden, een kick-off.
Daarnaast hebben de leerkrachten van de onderbouw scholing gehad
en de leerkrachten van de midden-bovenbouw. Er is een keer een rond
klassenbezoeken afgenomen. Alle teamleden hebben het boek EDI in
hun bezit.
Wat moet er gebeuren in het schooljaar 2021-2022?
●
●

een bijeenkomst met het team met als doel
ophalen van kennis rondom EDI
een aantal keren per jaar intensieve
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●

klassenbezoeken door de stuurgroep, directie en
MT
schoolbrede afspraken maken wat we in iedere
klas en bij elke les met instructie willen zien en
dit controleren.

Begrijpend lezen
Interventies voor begrijpend lezen leveren een gemiddeld rendement
op van zes maanden extra vooruitgang. Een interventie kan effectief zijn
als de activiteiten goed zijn afgestemd op het leesniveau van de
leerlingen en als de activiteiten en teksten een effectieve maar niet te
grote uitdaging vormen. (Bron: menukaart)
C

Sociaal-emotionel
e en fysieke
ontwikkeling van
leerlingen
Interventies
gericht op het
welbevinden van
leerlingen

Cultuureducatie

Rots & Water
Ieder schooljaar zien we dat bepaalde groepen extra interventies nodig
hebben wat betreft groepsdynamiek en/of meidenvenijn. Hier huren we
jaarlijks een externe voor in. Ook nu zien we dat een aantal groepen dit
soort trainingen kan gebruiken (huidige groep 5a en 6a)
We weten niet of deze hiaten in sociale vorming specifiek door de
pandemie is ontstaan, maar het heeft zeker meegeholpen.
Omdat we voor duurzaamheid kiezen hebben we het plan opgepakt om
5 teamleden (IB/gymleerkracht/onderwijsassistenten/leerkrachten) te
laten opleiden als Rots & Water-trainer. Op deze wijze hebben we de
expertise dagelijks in school en kunnen we roostertechnisch ervoor
zorgen dat veel groepen leerlingen de Rots & Water-training kunnen
volgen.
De doelstelling is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van
sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of
verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien
leerlingen zichzelf ) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen
met elkaar om) bij kinderen en jongeren.
Opzetten ateliers
Cultuureducatie wordt omschreven als meedoen aan kunstzinnige en
creatieve activiteiten, zoals dans, drama, muziek, schilderen of
beeldhouwen. Deze interventie wordt op De Fontein als onderdeel
opgenomen van het lesprogramma dmv ateliers.
Over het algemeen blijkt cultuureducatie een positief effect te hebben
op de leerprestaties. Die positieve resultaten waren zichtbaar bij Engels,
rekenen/wiskunde en de natuurwetenschappelijke vakken Het effect op
jongere leerlingen (in sommige gevallen uit kansarme gezinnen) was
groter. (Bron: menukaart)

E

(Extra) inzet van
personeel en
ondersteuning
Klassenverkleinin
g

Extra kleutergroep
Ieder schooljaar formeren we halverwege het jaar een nieuwe
kleuterklas om de leerlingenaantallen per groep klein te houden. Na
telling bleek dat we in het nieuwe schooljaar al met drie kleuterklassen
rond 25 leerlingen zitten. We hebben daarom besloten om direct te
starten met 4 kleutergroepen.
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Bovenstaande informatie is al eens eerder met u gedeeld. Als school hebben de extra financiële
middelen al flink ingezet.
Er zijn inmiddels:
● 4 onderwijsassistenten aangenomen. In totaal zijn er nu zes, waar we voorheen jarenlang 1
onderwijsassistent hadden.
● Normaliter kunnen we 13 groepen maken die bekostigd kunnen worden. Dit jaar hebben we
er 15. De klassen zijn aanzienlijk kleiner geworden. Waar we voorheen meerdere groepen
hadden van 30 leerlingen of meer zijn de klassen niet groter dan 20-25 leerlingen.
● Twee extra chromebookkarren aangeschaft waardoor er voor leerlingen meer devices zijn.
● Teamtrainingen en klassenbezoeken georganiseerd rondom EDI (Expliciete Directe
Instructie) om onze instructievaardigheden tijdens het lesgeven te versterken.
● De Ateliers zijn inmiddels opgestart. Alle leerlingen komen schoolbreed met diverse
materialen en disciplines in aanraking
● Zeer veel extra materialen aangeschaft ter verrijking en ondersteuning van het leren. Te
denken valt aan: extra leesmateriaal, extra rekenmateriaal en extra digitaal materiaal.
● De Rots & Water trainingen starten in de maand mei. Vijf teamleden zullen getraind worden.
Heeft u vragen over bovenstaande? Stel ze ons gerust.

Vanuit Facet Ridderkerk en het CJG
In de meivakantie worden weer de Tulp Events georganiseerd door Facet.

Aanmelden kan via: https://facetridderkerk.nl

8

Cursus Liefdevol opvoeden
In de cursus leer je duidelijk zeggen wat je voelt en denkt!
Hierdoor ontstaat er onderling meer begrip voor elkaar en voor
elkaars wensen en behoeften.
Je leert:
●
●
●
●

Wat je als ouder kunt doen als je je machteloos voelt;
Hoe je je kind beter kunt begrijpen en begeleiden;
Hoe je conflicten tussen jou en je kind liefdevol kunt
oplossen;
Minder straffen en meer ontspannen opvoeden.

Aanmelden kan via onderstaande link.
Liefdevol opvoeden - Centrum voor jeugd en gezin

Ouderbijdrage
Zeer veel ouders hebben de ouderbijdrage betaald, waarvoor dank! Nog 51 ouders hebben niet
betaald. Zou u dat nog willen doen? U krijgt van ons ‘een tikkie’.
Binnenkort organiseren we weer het Paasfeest, de Koningsspelen en de schoolreis. Dit soort
vieringen en feestjes worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage.

Pasen
Binnenkort is het Pasen en vieren we het nieuw begin. Tijdens Pasen vieren we de opstanding van
Jezus Christus uit de dood. Op Goede Vrijdag stierf hij aan het kruis, drie dagen later herrijst hij. Met
zijn dood neemt hij de zonden van de mensheid op zich.
Op 14 april zullen we hier op school bij stil staan. Op welke wijze we dit doen verneemt u middels
aparte informatie
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Het team van CBS De Fontein
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