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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Allereerst bedanken wij u voor het lekkers bij de koffie/thee afgelopen 

donderdag. Een mooi gebaar waarmee u laat zien dat onderwijs een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Kinderen zijn de toekomst en daar 

hoort bij dat we bijdragen aan een optimale ontwikkeling waarbij we de 

kinderen goed toerusten voor de toekomst. 

Vandaag waren de kinderen vrij en heeft het team de tijd genomen 

voor het analyseren van de onderwijsresultaten tot nu toe. Zijn de gestel-

de doelen bereikt? Wat was succesvol? Wat gaan we anders doen? 

Welke kinderen hebben welke ondersteuning nodig? Met deze informa-

tie plannen we het aanbod voor de komende onderwijsperiode. Ook 

schrijven we voor alle kinderen een rapport waarin we de resultaten 

vastleggen. Daarbij heeft u wel eens vragen als: ‘Hoe zit het nu bijvoor-

beeld met de CITO-lvs toetsen en de methode gebonden toetsen?’ Ver-

derop in deze Lange Oortjes informeer ik u daarover. 

10 Februari start de nieuwe ronde voortgangsgesprekken. Dit keer wordt 

u door de leerkracht uitgenodigd als daar aanleiding toe is. U ontvangt 

dan een persoonlijke uitnodiging. Heeft u geen uitnodiging ontvangen 

maar tocht de behoefte om de leerkracht te spreken, maak dan zelf 

een afspraak. 

Het was te vaak nat afgelopen periode en… dat zorgde voor natte voe-

ten, vieze broeken, zand in de school en een volle wadi. In 2017-2018 

hebben we het plein vergroend en is ook de Wadi aangelegd. Het wa-

ter in de Wadi moet snel weg zakken, omdat er infiltratiekratten in de 

grond zijn geplaatst. Het water zakt nu minder snel weg dan hoort. Er 

heeft een deskundige onderzoek gedaan en er wordt aan een oplos-

sing gewerkt. Kinderen worden op ons groene plein eerder vies dan op 

een tegelplein. We vragen u daar rekening mee te houden door de kin-

deren bijvoorbeeld laarzen aan te trekken en kleding die vies mag wor-

den. Toch wegen de voordelen van het groene plein op tegen de na-

delen en zijn we blij met het plein. 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

 

3 februari: Robin en Britt 

6 februari: Finn 

7 februari: Willem 

8 februari: Feline 

9 februari: Naomi 

10 februari: Rozemarijn, Beau   

                     en Brody 

11 februari: Dax 

12 februari: Lasse 

13 februari: Jordi, Kylan en  

                     Madelief 

14 februari: Caitlynn 

 

 

CARNAVAL 

 

Hè feestgangers! 

 

Voordat je het weet is het alweer 

carnaval! 

 

Om alvast in de sfeer te komen is het 

op donderdag 20 februari  "dolle donderdag".  Deze donderdag mag 

je met raar haar, gekke hoeden, bijzondere brillen naar school. 

 

Het echte carnaval vieren we dit jaar op vrijdag 21 februari. We begin-

nen de dag door samen en met elkaar (ja, ook ouders/verzorgers) 

door de gangen te hossen. Daarna hebben de groepen 2-3 tot en met 

8 de finale van de playbackshow (voorrondes vinden eerder plaats in 

de klas). Dus mocht er thuis druk geoefend worden..,  dat kan kloppen! 

Deze dag zorgen wij voor een tien-uurtje. Graag wel zelf voor de lunch 

zorgen.  De kinderen zijn vrijdag 21 februari om 13.00 uit. 

We zouden het heel leuk vinden als jullie deze dag verkleed naar 

school komen. Om het gezellig te houden, mogen de kinderen wel  

serpentines meenemen om binnen mee te gooien, maar...  

spuitserpentines, confetti en knallers mogen niet! 

Alaafffff …De carnavalscommissie 

NIEUW OP SCHOOL 

In januari  zijn Tess en 

Quinn op school gestart: 

 

* Tess in groep 1-2A  

   bij juf Simone en  

   juf Bernadette 

* Quinn in groep 1-2C  

   bij juf Mirelle en  

   juf Lisette 

Wij wensen jullie veel  

plezier op school. 

Mijn naam is Pamela Bolstier. Ik ben 22 jaar en 

ik studeer op de Pabo. Op dit moment loop ik 

mijn afstudeerstage bij Wilber in groep 7. Mijn 

hobby’s zijn basketballen en gezellige dingen 

doen met vrienden. 

Ik heb al een aantal dagen stage gelopen in 

groep 7 en ik vind de sfeer en de gezelligheid 

in de klas super. De kinderen staan echt open 

om nieuwe dingen te leren. Dit maakt het 

voor mij extra leuk om voor de klas te staan. Ik kijk uit naar een leuke, 

gezellige en vooral leerzame tijd in groep 7. 

VOORSTELLEN PAMELA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

De week van 10 februari: 

Voortgangsgesprekken 

Donderdag 13 februari: 

Oud papier 

Dolle donderdag  

20 februari:  

Zie blz. 2 Carnaval 

Rapporten mee 

Vrijdag 21 februari: 

Carnaval op school 

Kinderen om 13.00 uur vrij 

24 t/m 28 februari: 

Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 6 maart van 

9.30 tot 11.30 uur 

Open dag basisscholen 

Hoogland en Amersfoort 

 

De volgende Lange Oor-

tjes ontvangt u  

vrijdag 14 februari  2020 

Soms bereiken ons vragen over de toetsen die we afnemen bij de leer-

lingen. Omdat we midden in een toetsperiode zitten en het rapport in 

zicht is geven wij u wat informatie over de verschillende toetsen. 

Om te weten te komen of de leerlingen de leerstof beheersen, bekijkt 

de leerkracht systematisch de vorderingen. Dit doet hij door de leer-

lingen te observeren tijdens het werken, door hun gemaakte werk na 

te kijken of door een toets af te nemen. 

Methodetoetsen zijn bedoeld om te controleren of de kinderen de les-

stof beheersen die in de direct voorliggende periode is aangeboden. 

De toetsen zijn zo gemaakt dat het merendeel van de leerlingen een 

voldoende resultaat kan halen. Het is gangbaar dat van beheersing 

wordt gesproken wanneer een leerling 80% van de opgaven goed 

heeft gemaakt. 

De CITO-lvs toetsen meten vaardigheden over een langere periode. 

Met deze toetsen meten we waar uw kind staat in zijn eigen ontwikke-

ling en waar het staat in zijn ontwikkeling in relatie tot leerlingen in het-

zelfde leerjaar. We spreken bij deze toetsen niet over voldoende of  

onvoldoende. 

Waar de methodetoets informatie geeft of een leerling iets wel of niet 

kan, geeft een CITO-lvs toets ook informatie of een leerling iets meer of 

minder kan vergeleken met zijn leeftijdsgenootjes. Het kan zo zijn dat 

een leerling hoog scoort op methode gebonden toetsen terwijl het re-

latief ‘laag’ scoort op een CITO-lvs-toets. Dit kan dus te maken hebben 

met dat er verschil zit in wat gemeten wordt. 

Als u hier vragen over heeft, stel ze dan gerust aan de leerkracht. 

HOE HET WERKT ‘TOETSEN’ 
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VERSLAG MR VERGADERING 20 JANUARI 

Op 20 januari hebben we weer een MR vergadering gehad. En ook 

dit keer werden we positief verrast. Steeds meer ouders haken aan bij 

de vergadering en dat vinden we geweldig. Het benadrukt de be-

trokkenheid van ouders bij onze school.  Graag informeren we u kort 

over de besproken onderwerpen: 

 

1. Procedure inspectiebezoek 2020 

In een vierjaarlijks inspectiebezoek ziet de onderwijsinspectie toe op 

de sturing door het bestuur van de KPOA stichting. Ter informatie heeft 

de MR de planning voor het inspectiebezoek ontvangen. Onderdeel 

van het inspectiebezoek is het uitvoeren van verificatiebezoeken bij 4 

van de scholen van de stichting. De MR wordt op de hoogte gehou-

den van de resultaten.  

 

2. Loonsverhoging 

Recent is er een nieuwe CAO afgesloten. Binnen deze nieuwe CAO is 

een loonsverhoging van 4,5% en een eenmalige extra uitkering in 2020 

opgenomen. Tijdens de MR zijn we geïnformeerd over de impact op 

de begroting en de wijze waarop deze wordt verwerkt.  

 

3. Evaluatie schoolondersteuningsprofiel 

De Langenoord heeft een evaluatie uitgevoerd van het schoolonder-

steuningsprofiel. Hierin beschrijft ze het onderwijskundig concept van 

de school, de schoolpopulatie, de aanwezige specialisaties in het 

team en samenwerkingsverbanden met externe organisaties. Een be-

langrijk onderdeel is een scorelijst die in overleg met de teamleden 

wordt ingevuld. Het team is vooral trots op de wijze waarop ze gelo-

ven in ieder kind, uitgaan van de ontwikkelingskracht van ieder kind 

en denken in mogelijkheden en kansen en hun handelen hierop aan-

passen. Ze doen dat met een onderzoekende houding en in samen-

werking met alle betrokkenen. Maar er is uiteraard altijd ruimte voor 

verbetering. 

 

4. Evaluatie schoolveiligheidsplan 

Een school moet een veilige leeromgeving zijn voor de leerlingen. De 

Langenoord bewaakt de veiligheid en onderneemt preventieve 

maatregelen om incidenten te voorkomen. Wanneer incidenten 

plaatsvinden zoals pesten, agressie en geweld, neemt zij maatregelen 

om de situatie te verbeteren. Hoe de school dit doet wordt vastge-

legd in het schoolveiligheidsplan en moet in samenhang worden ge-

lezen met het meer overkoepelende schoolplan.  



In onze MR vergadering is stilgestaan bij de concept versie die is op-

gesteld. Twee ouders in de MR hebben veel ervaring met het opstel-

len van dit soort beleidsmatige plannen. Onder het motto “onderwijs 

maken we samen” is afgesproken dat deze ouders samen met de 

school nog een verdieping gaan maken op het concept plan, om het 

zo nog beter te maken.  

 

5. Aansluiting tussen MR en GMR 

Sinds kort vertegenwoordigd Relinde van Leijden onze school in de 

GMR (MR op niveau van de stichting KPOA). In de MR vergadering 

hebben we gesproken over hoe we de MR en de GMR het best op 

elkaar kunnen laten aansluiten, zodat informatie van de GMR ook de 

MR bereikt en visa versa. Besloten is dat Relinde (waar mogelijk) ook 

onze MR vergaderingen bij zal wonen. Ook stemmen we de agenda 

onderwerpen in onze jaarplanning zoveel mogelijk op elkaar af. Zo 

zorgen we samen voor efficiënte communicatie tussen de geledin-

gen.   

 

6. Aansluiting tussen MR en de financiële resultaten van de Activitei-

tencommissie.  

De MR moet jaarlijks instemming verlenen voor de jaarlijkse ouderbij-

drage, welke wordt vastgesteld door stichting Activiteiten De Lan-

genoord. Vanuit de MR hebben we Mirte Minkjan (penningmeester 

van de Activiteitencommissie) uitgenodigd om samen afspraken te 

maken over de wijze waarop de MR geïnformeerd kan worden over 

de financiële situatie van de stichting Activiteiten De Langenoord.  

Besloten is dat binnenkort twee ouders van de MR samen met Mirte 

naar het jaarverslag kijken. In het algemeen kan gesteld worden dat 

de jaarlijkse bijdrage op onze school onder het landelijk gemiddelde 

ligt, dat de stichting er financieel goed voor staat, maar vooral ook 

dat het geld wordt aangewend voor activiteiten voor onze kinderen 

en niet onnodig wordt opgepot (op een gezonde buffer na). Wat ons 

betreft een uitstekend uitgangspunt en mooi resultaat. En een verdere 

verdieping zal worden gemaakt tijdens een vervolgafspraak.  

 

7. Thema van de volgende MR op 16 maart 2020 

De volgende MR vergadering is op 16 maart en start om 19:15 uur.  

U bent uiteraard van harte welkom om aanwezig te zijn. Tijdens deze 

MR worden we onder andere door het team meegenomen in de 

“doorgaande leerlijnen”.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Michel van der Sluis,  

Voorzitter MR De Langenoord 
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LEFLAND - ONTWERPLES MET 3D PRINTER  

 

 

 

 

EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcom-

missie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 

Voor een ontwerples mochten wij werken met 

een 3D printer. 

We hebben onze eigen sleutelhanger ontwor-

pen zodat iedereen weet van wie de sleutels 

zijn (confronteren). Om een goed ontwerp te 

kunnen maken moesten we eerst oefenen 

met het 3D-tekenprogramma Tinkercad.  

We begonnen met 

het maken van een huisje (verkennen). Dit 

hebben we niet uitgeprint. 

Toen we dit goed konden, hebben we zelf 

een sleutelhanger mogen ontwerpen. Eerst 

een origineel ontwerp bedacht en toen op 

papier ons ontwerp geschetst. Toen de juf 

dat goed had gekeurd gingen we op Tin-

kercad het ontwerp maken.  

 

Daarna hebben we elkaar tips en tops gege-

ven zodat je de sleutelhanger nog kon verbe-

teren (testen en bijstellen). 

En nu …. konden ze geprint worden! We heb-

ben toen ook van alles over de 3D printer ge-

leerd.  

 

Na het printen hebben we elkaar tips en 

tops gegeven zodat we deze kunnen 

gebruiken bij ons volgende ontwerp, een 

pennenbakje (verdiepen). Deze wordt 

voor de juf zodat ze altijd haar spullen 

kan vinden. De eerste ontwerpen zijn al 

klaar en gepresenteerd in Tinkercad. Het 

bleek dat er nog wat dingen verbeterd konden worden en dat gaan 

we volgende week doen. Dan kiezen 

we het bakje uit dat het best aan de 

eisen voldoet. Deze wordt dan ge-

print en kan de juf in Lefland gaan 

gebruiken. 

Groetjes uit Lefland  

van Jasmijn en Luuk. 

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


 

GEVONDEN  

VOORWERPEN 

Mist uw zoon/dochter  

een vest, das, hand-

schoen, tas, schoenen, 

sleutel, slof, gymschoen, 

broodtrommel, trui, enz. 

enz. 

Kom gerust even kijken in 

de bak van de gevon-

den voorwerpen. 

Na de voorjaarsvakantie 

geven wij de overgeble-

ven spullen aan een 

goed doel. 

 

 

Beste kinderen van groep 5 tot en met 8 

 

Misschien heb je wel gehoord van de Passion. Een paar jaar geleden 

was die in Amersfoort. Maar al twee jaar hebben wij een speciale  

Passion for Kids.  

Dit voeren we op Witte Donderdag 9 april ’s middags om 16.00 uur uit 

in de Sint Martinuskerk in Hoogland. De kinderen van het Sint Maarten-

kinderkoor en van de Gospelkidz zingen samen de (pop)liederen in 

deze Passion.  

Het zou mooi zijn om het koor wat groter te maken. Daarom zoeken 

we nog maximaal 15 kinderen die mee willen doen.  

Dat betekent 9 keer repeteren op vrijdagmiddag, van februari tot en 

met maart in Het Brandpunt.  

Dan twee keer repeteren met de band in de Sint Martinuskerk,  

en op 9 april de Passion.  

Het kost € 50,00 om mee te doen. (Ongeveer €5  ,00 per keer).  

Bij het koor de Gospelkidz is ook een stemcoach, zodat je echt goed 

leert zingen. 

 

Aanmelden, of eerst meer informatie vragen, kan bij de dirigente:  

Esther Ocheng-Grünbauer:  estherocheng@gmail.com 

 

Wacht niet te lang, want er kunnen maar 15 kinderen meedoen! 

PASSION FOR KIDS 

Familieviering zondag 2 februari om 9.30 uur 

Zondag 2 februari  is er om 09.30 uur in de St. Martinuskerk weer een 

familieviering.  

Tijdens deze viering worden de kinderen, die dit jaar hun Eerste Com-

munie gaan doen, voorgesteld. Het jeugdkoor St. Martinus zullen de 

liedjes gaan zingen en de voorganger is pastoor Roderick.  

Iedereen is van harte welkom om dit samen met ons mee te vieren. 

Na de viering drinken we met zijn allen nog een kopje koffie en een 

glaasje limonade. 

Leuk als jij er ook  bij bent! 

BERICHTEN VAN ST. MARTINUSKERK  

mailto:estherocheng@gmail.com

