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Schooljaar 2022-2023 

02 september| nummer 02 
Kbs De Langenoord 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Wat hebben we een mooie week met startgesprekken achter de rug. 

Heel fijn om elkaar op deze manier weer te ontmoeten. Afgelopen 

woensdag zijn we gestart met het schoolbrede thema van Blink. We 

hebben met alle kinderen een mooie, enthousiaste opening op het 

plein gehad. Over zeven weken sluiten we dit thema af en daarbij bent 

u van harte welkom.  

Deze Lange Oortjes bevat veel belangrijke informatie om goed door te 

lezen. We wensen u alvast een heel fijn weekend.  

 

Namens het team, 

Ronald en Colinda  

 

Donderdag 8 september: informatiemiddag/-avond 

Op donderdag 8 september a.s. is er een informatiemiddag/-avond.  

Tussen 14.30 uur en 15.00 uur, en tussen 18.00 uur en 19.30 uur bent u 

van harte welkom om met uw kind de school en het lokaal van uw kind 

te bekijken. In elke groep ligt een praatpapier. Hier staan allemaal  

vragen op die u uw kind kunt stellen over de groep en de dagelijkse 

gang van zaken.  

Uw kind geeft als het ware een rondleiding. De leerkracht van uw kind 

is aanwezig in het lokaal en kan helpen bij eventuele vragen.  

Juf Pamela (groep 5-6) kan ’s avonds helaas niet aanwezig zijn.  

Ook ligt er een startbrief voor u klaar waarin alle informatie over het  

betreffende schooljaar overzichtelijk bij elkaar staat.  

We hopen u allen te ontmoeten op donderdag 8 september.  

 

Wegwerkzaamheden Kloosterlaan 

Dinsdag 6 september en woensdag 7 september gaat de Kloosterlaan 

voor 2 dagen dicht. U kunt dan niet met de auto bij het achterplein ko-

men, maar wel met de fiets en lopend.  

Vanaf donderdag 8 september is de straat als het goed is weer  

bereikbaar met de auto.  
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Samen met u zijn wij verantwoordelijk voor het schoolsucces van uw 

kind. Samen proberen we het beste uit uw kind te halen, daarom is een 

goede en constructieve samenwerking met u noodzakelijk. Dat bete-

kent dat we u meenemen in het leer- en ontwikkelingsproces van uw 

kind op school, sleutel daarin is communicatie. We staan weer aan het 

begin van een nieuw schooljaar, daarom nemen we u weer even mee 

in hoe en wanneer we dat doen op De Langenoord. Dit is de basis,  

natuurlijk kan hier van afgeweken worden als de ontwikkeling van uw 

kind daarom vraagt. 

 

Informatie over de ontwikkeling van uw kind en praktische en  

inhoudelijke informatie 

Startbrief/ algemene informatie avond 

 

Startgesprek 

In één van de eerste weken van het schooljaar voeren we graag met u 

en uw kind een startgesprek. Het gesprek is bedoeld om een goede 

start met uw kind en u als ouders/verzorgers te maken. Samenwerken 

aan de ontwikkeling van uw kind vraagt immers om een vertrouwensre-

latie tussen kind, leerkracht en ouder. Gezien de aard van het startge-

sprek vinden wij het belangrijk dat uw kind bij het gesprek aanwezig is, 

zeker vanaf groep 5 vinden wij dat wenselijk, maar ook bij de jongere 

kinderen stimuleren wij dit. U heeft van de leerkracht via Parro een uit-

nodiging ontvangen voor het gesprek. 

 

De algemene informatiemiddag/-avond zal dit jaar donderdag 8 sep-

tember plaats vinden. Zie bovenstaande informatie.  

 

Voortgangsgesprekken en schriftelijke rapportage 

Tijdens de voortgangsgesprekken wordt gesproken over de ontwikke-

ling van uw kind. In het rapport leest u de leerresultaten van de afgelo-

pen periode. Het rapport mag nooit los worden gezien van de gevoer-

de gesprekken. 

Voortgangsgesprek 1: we spreken graag alle ouders/verzorgers over 

de ontwikkeling van hun kind. 

Rapport 1: schriftelijke informatie over de ontwikkeling van het kind. 

Voortgangsgesprek 2: op uitnodiging van de leerkracht. 

Voortgangsgesprek 3: we spreken graag alle ouders over de ontwikke-

ling van hun kind. 

Rapport 2: schriftelijke informatie over de ontwikkeling van het kind. 

Voortgangsgesprek 4: op uitnodiging van de leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARIGEN - GEFELICITEERD!  

Deze week waren jarig: 

30 aug: Kick 

31aug: Olivia 

 

Verjaardagen vanaf 2 sept.: 

 2 sept: Liva 

 6 sept: juf Lisette 

 7 sept:  Mees en Liz  

 9 sept: Daan en Liv 

10 sept: Stach, Sem en    

              juf  Sanne 

13 sept: Hubo 

14 sept: Jason 

15 sept: Chiel 

16 sept: Floor 

 

GEFELICITEERD ALLEMAAL! 

 

Dinsdag 6 sept en  

woensdag 7 sept. 

Kloosterlaan gesloten voor 

autoverkeer 

Donderdag 8 sept: 

GGD-onderzoeken bij de 

oudste kleuters 

Informatiemiddag/-avond 

14.30 tot 15.00 uur en 

18.00 tot 19.30 uur 

Maandag 12 sept: 

GGD-onderzoeken bij de 

oudste kleuters 

Dinsdag 27 sept: 

Studiedag: 

COMMUNICATIE MET OUDER(S)/VERZORGER(S) 
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Onze communicatiemiddelen 

Parro 

Een veilige communicatie app waarmee direct met de leerkracht gecommuniceerd 

wordt. De app heeft een agendafunctie, er kunnen mededelingen worden gedaan, er 

is een chatfunctie en er kunnen activiteiten worden uitgezet. Ook de uitnodigingen voor 

de verschillende gesprekken ontvangt u altijd van de leerkracht via Parro. Aan het be-

gin van het schooljaar wordt er een koppeling gemaakt met de nieuwe groep. Als uw 

nieuw op school bent ontvangt u een uitnodiging voor Parro van de leerkracht.  

 

Nieuwsbrief De Lange Oortjes 

Alle ouder(s)/verzorger(s) worden tweewekelijks via de Lange Oortjes geïnformeerd over 

ontwikkelingen en activiteiten op school. De Lange Oortjes wordt via Parro verstuurd en 

is ook altijd te lezen via de website. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk via de Lange 

Oortjes te communiceren en hierbij losse berichten te beperken. 

 

Website 

Informeren van (toekomstige) ouder(s)/verzorger(s) en kinderen over de school en het 

onderwijs. Op de website vindt u ook altijd een  

actuele activiteitenkalender, de schoolgids, het vakantierooster en de studiedagen. Te-

vens vindt u er een aantal beleidsstukken. 

ONDERSTEUNING OP DE LANGENOORD 

In iedere groep zitten leerlingen die in meer of mindere mate extra ondersteuning nodig 

hebben. Bijvoorbeeld omdat bij rekenen het getalbegrip of het automatiseren nog on-

voldoende op niveau is of omdat het lezen nog niet vloeiend lukt. Meestal gaat het om 

preventieve, laagdrempelige en snel passende ondersteuning welke valt onder de ba-

sisondersteuning die wij als school moeten bieden. 

 

Deze maand starten wij met 3 keer in de week rekenondersteuning voor leerlingen die 

dit volgens hun leerkracht nodig hebben. Wij doen dit met het digitale programma Re-

kensprint (www.rekensprint.nl) onder begeleiding van onderwijsondersteuners. Als uw 

kind hiervoor in aanmerking komt, hoort u dit van de leerkracht. 

 

Ook starten wij weer met ondersteuning op lezen. Voor de startende lezers doen wij dit 4 

keer per week met het digitale programma BOUW! onder begeleiding van tutoren uit 

hogere groepen. Voor de meer gevorderde lezers die nog wel meer oefening nodig 

hebben, gaan we 3-4 keer per week in groepjes met de Ralfi- en Connectmethode le-

zen onder begeleiding van onderwijsondersteuners en leesouders. De leerkracht van uw 

kind informeert u wanneer uw kind hierbij wordt ingedeeld. 

 

Daarnaast zijn onze onderwijsondersteuners op verschillende momenten in de week aan 

vaste groepen gekoppeld voor het bieden van ondersteuning aan de leerlingen en 

leerkracht. Dit kan op verschillende gebieden zijn en gaat altijd in nauw overleg met de 

leerkracht.  
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In enkele gevallen overstijgt de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisonder-

steuning omdat de ondersteuningsvraag té complex en intensief is. In deze gevallen 

wordt het Samenwerkingsverband de Eem ingeschakeld en brengen wij samen met u 

als ouder(s) en de ondersteuner van het Samenwerkingsverband en een Wijkteamme-

dewerker de hulpvraag in kaart en kijken wij welk specialistische hulp passend is. Er kan 

in zo'n geval een Onderwijs Ondersteunings Arrangement worden toegekend aan 

school voor deze leerling, waarmee bijvoorbeeld Remedial Teaching (door Eline op onze 

school) kan worden ingezet.  

 

De afgelopen jaren kon deze specialistische ondersteuning relatief vaker worden inge-

zet vanuit een ruimere toekenning door het Samenwerkingsverband en vanuit NPO gel-

den. Wij gaan de ondersteuning aan onze leerlingen nu binnen onze basisondersteuning 

organiseren, zoveel mogelijk in de eigen groep, tenzij de hulpvraag onze mogelijkheden 

te buiten gaat.  

 

Wij verwachten dat dit bericht u meer inzicht geeft in de organisatie van onze onder-

steuning. Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u bij de leerkracht van uw kind 

terecht.  

LEESOUDERS GEVRAAGD 

 

In september willen wij weer starten met leesgroepjes van maandag t/m donderdag 

voor kinderen uit groep 4 t/m 7 die hierin wat meer oefening kunnen gebruiken. Hiervoor 

hebben wij uw hulp nodig!  

 

Het gaat om 20 minuutjes vanaf 08:30u.'s ochtends. Ook als u maar 1 keer per week 

kunt, of een gedeelte van het schooljaar, is uw hulp welkom! U leest dan met een 

groepje van 3 à 4 kinderen een tekst volgens de Ralfi methode (herhalend lezen). Wij 

zullen uiteraard zorgen voor een uitleg en de nodige materialen. 

 

Ouders die vorig schooljaar een groepje hebben begeleid waren heel enthousiast en 

willen graag opnieuw een groepje begeleiden. Maar als we álle kinderen die het nodig 

hebben extra leesoefening willen bieden, hebben wij meer ouders nodig. 

 

U kunt zich aanmelden bij Ellen (e.denhartogh@kpoa.nl) of Anouk 

(a.eijbergen@kpoa.nl). 
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Dit schooljaar is onze school in groep 4 t/m 8 gestart met de nieuwe rekenmethode Ge-

tal & Ruimte Junior. Hieronder informeren wij u graag over deze methode. 

 

Wat is Getal & Ruimte Junior  

Getal & Ruimte Junior is dé nieuwste rekenmethode van Noordhoff. De methode sluit 

aan op Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. 

De kans is groot dat uw zoon of dochter bij de overstap naar het voortgezet onderwijs 

ook hiermee gaat werken. Ze hebben daarmee een voorsprong, omdat ze al gewend 

zijn aan de manier van rekenen zoals deze in de junior editie wordt aangeboden. 

Kenmerken  

Of kinderen nu met boeken of digitaal werken: aandacht, zelfvertrouwen en eigenaar-

schap zijn de basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs. Zowel 

op papier als digitaal werken de kinderen aan één onderwerp per week met vaste re-

kenstrategieën (manieren om dingen uit te rekenen). Er is iedere dag instructie en de 

kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen (met ‘kale’ sommen) naar toepassen in 

context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’). 

• Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie. 

• Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën. 

• Eigenaarschap: uitleg(animaties), test jezelf (om zelf te ontdekken wat je nog verder  

    wilt oefenen voor de toets) en feedback op maat. 

 

Semsom 

In groep 3 zijn we dit schooljaar gestart met de nieuwe rekenmethode Semsom. Hieron-

der informeren wij u graag over deze methode. 

Wat is Semsom 

Aanvankelijk rekenen met Semsom is de enige rekenmethode die  

specifiek ontwikkeld is voor de behoeftes van leerlingen in groep 3. Semsom groeit mee 

met de leerlingen en heeft bewegend en spelend leren geïntegreerd in iedere les.  

Kenmerken 

Het leren rekenen met Semsom is opgebouwd rondom zes pijlers: 

Spelen, handelen, denken, instructie, oefenen en automatiseren,  

samenwerken. 

Semsom zorgt voor samenwerkend leren activiteiten in vrijwel iedere Semsom les en tij-

dens de bewegende en spelende activiteiten. 

Om een sterk rekenfundament te leggen, gebruikt Semsom de rekenmuur van Bareka. 

Omdat het automatiseren naast begripsvorming heel essentieel is voor jonge rekenaars, 

doen we dit vaak en op verschillende manieren. Zo start iedere les met een klassikale 

automatiseringsoefening. 

Iedere week werken de kinderen gericht aan één nieuw rekendoel. Stap voor stap leert 

Semsom kinderen om zelf bij te houden welke leerdoelen ze behaald hebben en aan 

welke leerdoelen ze nog moeten werken. In ieder werkboek staat een overzicht van de 

leerdoelen. Met behulp van de plaatjes erbij, begrijpen de kinderen de doelen goed. 

Op deze manier werken zij aan hun eigenaarschap. 

GETAL EN RUIMTE JUNIOR 



EVEN VOORSTELLEN:  

DE INTERNE CONTACTPERSONEN 
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Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar om-

gaan. Soms komen daar meningsverschillen voor, die dusdanig groot 

zijn, dat iemand een klacht wil indienen. Dit kan bijvoorbeeld gaan 

over (cyber)pesten, discriminatie, wangedrag van medeleerlingen. 

Contactpersonen zijn onafhankelijk en zorgen ervoor dat de klacht vol-

gens de correcte klachtenroute wordt opgelost. De taken van de con-

tactpersoon zijn beperkt tot opvangen en doorverwijzen van de mel-

der.  

Op elke school is daarvoor een interne contactpersoon aangewezen, 

die de melder verwijst naar de externe vertrouwenspersoon van de 

Stichting KPOA voor ondersteuning en/of naar directie, bestuur of 

klachtencommissie voor klachtenbehandeling. 

 

Wat doet de interne contactpersoon? 

Een contactpersoon is binnen de school een aanspreekpunt voor zo-

wel leerlingen als voor ouders en leerkrachten. De contactpersoon 

heeft verschillende taken: 

• Hoort het probleem aan en geeft advies. 

• Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon. 

• Neemt in overleg contact op met ouders, directie of andere  

       direct betrokkenen. 

• Bemiddelt, behalve in het geval van seksuele intimidatie.  

       Bij seksuele intimidatie wordt direct doorverwezen naar de externe 

       vertrouwenspersoon. 

• Neemt initiatieven voor preventie. 

• Bemiddelt en zoekt naar oplossingen. 

 

Bij ons op De Langenoord zijn Ellen den Hartogh (ma, di, do) en  

Anouk Eijbergen (ma t/m vrij) de interne contactpersonen.  

Ouders, leerlingen en collega's kunnen contact opnemen via:  

e.denhartogh@kpoa.nl en/of a.eijbergen@kpoa.nl  

 

Mocht het nodig zijn, dan weten jullie ons te vinden! 
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EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcom-

missie  

 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

STOFFEL DE SCHILDPAD 

Juf Anouk heeft al een paar jaar een 

schildpad genaamd Stoffel in haar klas. 

Deze schildpad gaat in de zomerva-

kantie altijd met juf Anouk mee naar 

huis, waar hij een prachtig buitenver-

blijfje krijgt zodat hij heerlijk in het gras 

kan rondlopen.  

Deze zomervakantie gebeurde er iets 

heel ergs: Stoffel werd op klaarlichte 

dag uit zijn buitenverblijf ontvoerd door 

een grote roofvogel! (Geen grap; er zijn 

camerabeelden van). Juf Anouk was 

heel verdrietig en startte een grote 

zoekactie in de buurt, maar helaas; 

Stoffel was onvindbaar. Tot er zes da-

gen later ineens werd aangebeld. Een vrouw vertelde dat er op de op-

rit van de buren een schildpad op zijn rug lag. Juf Anouk ging snel kij-

ken en het bleek inderdaad Stoffel te zijn.  

Dit bijzondere verhaal riep ook meteen vraagtekens op, want waar 

was Stoffel in die zes dagen? Wat heeft hij allemaal gedaan?  

Groep 7-8 heeft daar goed over nagedacht en er een verhaal over 

geschreven.  

Juf Colinda en juf 

Anouk hebben samen 

gekeken en vonden 

dat het volgende ver-

haal toch echt in deze 

Lange Oortjes terecht 

moest komen. Het is 

geschreven door  

Sacha. Haar klasge-

noot Scott heeft zijn 

verhaal in stripvorm 

gemaakt. Deze wilden 

we ook graag met jul-

lie delen.  

Stoffel zit trouwens 

weer veilig in zijn hok in 

groep 6. Dus als je hem 

wilt zien, loop gerust 

even langs!  

http://www.delangenoord.nl/
https://www.facebook.com/Langenoord/

