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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het laatste koffie-uurtje stond in het teken van het taal- leesonderwijs. 

U bent meegenomen door de methode specialist van uitgeverij 

Malmberg, Anouk en Colinda in de methode STAAL. Deze wordt, 

sinds dit schooljaar, in groep 4 tot en met 8 gebruikt voor de vakken 

taal en spelling. De collega’s van de onderbouw hebben u via een 

fotopresentatie geïnformeerd over het taalonderwijs in de kleuter-

groepen en het leren lezen proces in groep 3. Wij vonden het een 

waardevolle middag en willen graag nogmaals een themabijeen-

komst organiseren, maar dan rond het rekenonderwijs. Wij waarderen 

uw belangstelling en uw komst! 

 

Ouders zijn op veel verschillende manieren betrokken bij het onderwijs 

aan hun kinderen. Zo was er deze week ook weer een vergadering 

van de medezeggenschapsraad waar we met elkaar een mooi ge-

sprek hebben gevoerd over wat u als ouder belangrijk vindt in het 

onderwijs aan uw kind. Verderop leest u een samenvatting van de 

avond. 

 

Komende week telt vier schooldagen voor uw kind, want vrijdag is er 

een studiedag. Deze dag staat voor ons in het teken van het analyse-

ren van toetsgegevens en de vertaling daarvan naar de nieuwe 

groepsplannen. Tevens werken we aan de verslaglegging naar u en 

uw kind in het rapport. Het rapport hebben we onder de loep geno-

men en we hebben daarin wat aanpassingen gedaan, zodat het 

meer aansluit bij ons onderwijs. De volgende keer meer daarover. 

 

Sandra Jansen-van den Heuvel 
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JARIGEN - GEFELICITEERD! 

25 januari: Marjolein 

26 januari: Thom 

27 januari: Vince 

29 januari: Rens, Saar, Lisan, 

Milan en juf Nienke 

30 januari:  Zoë 

3 februari: Robin en Britt 

6 februari: Ruben en Finn 

7 februari: Willem 

8 februari: Feline 

 

Zoals in het Lange Oortje van 11 januari aangekondigd, hebben we in 

de MR vergadering van 21 januari een groot deel van de tijd stil ge-

staan bij de vraag wat we verstaan onder Basisonderwijs. Helaas wa-

ren er buiten de ouders die zitting hebben in de MR dit keer geen an-

dere ouders aanwezig om hier samen een dialoog over te voeren. 

Desondanks hebben we met elkaar een mooi gesprek gevoerd over 

wat we verwachten dat onze kinderen na 8 jaar basisonderwijs in hun 

rugzak als bagage hebben.  

We hebben met elkaar stil gestaan bij enerzijds de noodzaak van het 

opbouwen en toepassen van basiskennis en anderzijds het aanleren 

van vaardigheden om jezelf te redden in een wereld, waarin via de 

digitale wereld heel veel informatie voorhanden is. De term beteke-

ningsvoller maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door meer thematisch 

te werken en daarmee een combinatie van verschillende vakken op 

een onderzoekende en ontdekkende manier aan te bieden. 

Tijdens een studiedag heeft het team hier ook uitgebreid bij stil ge-

staan. Daarnaast heeft het team hier onlangs een presentatie over 

gehad van een ouder die zelf in het onderwijs zit. Deze ging over de 

vakoverstijgende methode die hij op zijn school gebruikt. Bij deze me-

thode ligt het eigenaarschap van het leerproces veel meer bij de leer-

lingen en heeft de leerkracht een coachende/regierol. Hiermee wordt 

invulling gegeven aan de manier waarop kinderen tegenwoordig le-

ren, maar ook zoals in het bedrijfsleven meer en meer wordt gewerkt. 

De input die we met elkaar hebben opgehaald, wordt verwerkt in het 

schoolplan. Daarnaast zal met het team de komende tijd worden ge-

keken hoe er verder invulling kan worden gegeven aan het onderzoe-

kend en ontdekkend leren binnen De Langenoord.  

Naast dit onderwerp hebben we nog een aantal andere onderwer-

pen besproken: de begroting voor het aankomende jaar, de wijze 

waarop de komende maanden overeenstemming wordt bereikt over 

de verdeling van de taken, over de teamleden van De Langenoord 

en hebben we kort teruggeblikt op het koffie uurtje van 15 januari. Een 

nieuwe invulling die goed is ontvangen! 

De volgende MR vergadering staat op maandag 18 maart om 19.15 

uur gepland. Tegen die tijd moet het Schoolplan 2019-2022 nagenoeg 

gereed zijn. Het complete plan zal dan besproken worden in de ver-

gadering.  

Namens de MR, 

Erik Tolboom 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

AGENDA 

Vrijdag 1 februari Studiedag  

Alle leerlingen vrij  

Donderdag 14 februari 

Rapporten mee 

Donderdag 14 en vrijdag  

15 februari tot 10.00 uur 

Oud papier 

De week van 18 februari 

De week van de voort-

gangsgesprekken 

Vrijdag 25 februari t/m  

vrijdag 1 maart 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 4 maart 

Carnaval 

Alle kinderen 13.00 uur vrij  

Vrijdag 14 maart 9.00-12.00 

Open dag voor alle basis-

scholen  



KBS De Langenoord 

Kerklaan 7 

3828 EA Hoogland 

 

Tel: 033-4801263 

langenoord@kpoa.nl 

www.delangenoord.nl 
 

EMAILADRESSEN   

Medezeggenschapsraad, 

activiteitencommissie en  

buitenschoolse sportcommis-

sie  

 

acdelangenoord@kpoa.nl 

bscdelangenoord@kpoa.nl 

mrdelangenoord@kpoa.nl 

SNEEUWBALLEN GOOIEN GROEP 3 

 

Als we in het echt geen sneeuwballen 

kunnen gooien, dan doen we dat ge-

woon in de klas!! Pak een sneeuwbal,  

lees het woord,  

Schrijf het woord bij de juiste letter en  

ben je klaar??  

Gooien maar!!!  

We hebben genoten! 

NIEUW OP SCHOOL 

In januari zijn we gestart met een  

nieuwe kleutergroep.  

In januari zijn gestart/starten:  

Wesley, Quinten, Juultje en Jort  

In februari komen:  

Rozemarijn, Brody, Nikki en Demi. 

Wij wensen jullie veel plezier bij  

juf Mirelle en juf Caroline.  

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

