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Elk schooljaar maakt het team een jaarplan. Met de punten uit 

dit plan gaat het team het komende schooljaar aan de slag. Deze 
jaarplan poster is ook terug te vinden in de school. Onderstaande 

punten zijn uitgewerkt in een activiteitenplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze nieuwsbrief staat een uitleg over referentieniveaus.  
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Mag een foto van uw kind in de nieuws-

brief? Uw privacy voorkeuren zijn vastge-
legd in ons administratie systeem. Tijdens 

de inschrijving worden deze vastgelegd. U 
kunt op ieder moment uw privacy voorkeu-

ren aanpassen. Aanpassingen kunt u 
doorgeven bij de leerkracht van uw kind of 

via het mailadres: direc-

tie@houtkoperschool.nl  

AVG Referentieniveaus 

De referentieniveaus zijn beschrijvingen 

van de taal- en rekenvaardigheden van 
leerlingen op de verschillende overgangs-

momenten van het onderwijs. Ze zijn in 
2009 door de commissie Meijerink1 opge-

steld om ervoor te zorgen dat er in het he-
le Nederlandse onderwijs concrete doelen 

zijn om naartoe te werken. In tegenstel-
ling tot de kerndoelen kennen de referen-

tieniveaus een opbrengst verplichting. 

Voor het basisonderwijs gelden de refe-

rentieniveaus 1F, 2F en 1S. 

Het basisniveau 1F is het niveau voor taal 
en rekenen dat het overgrote deel van de 

leerlingen aan het einde van de basis-
school tenminste zou moeten beheersen. 

Daarnaast heeft de overheid de ambitie 
dat een groot deel van de basisschoolleer-

lingen een hoger niveau haalt: het streef-
niveau. Voor taal is dat het 2F-niveau en 

voor rekenen is het 1S-niveau. In de ver-
volgopleidingen zijn de referentieniveaus 

vereist om het diploma te kunnen beha-

len. 

Zo moeten VMBO-leerlingen aan het eind 
van de opleiding 2F beheersen om verder 

te kunnen naar het MBO. 

Leerlingen in de HAVO moeten 3F halen 
bij hun eindexamen en VWO-leerlingen 

4F (taal) en 3F (rekenen) om door te kun-
nen stromen in het hoger beroepsonder-

wijs of het wetenschappelijk onderwijs. 

 

Bron: Meijerink, H. P. (2009). Referentie-

kader taal en rekenen. 

Rick de Heus 
Sinds dit jaar werk ik als leerkracht in de 

invalpool van Fluvium. Omdat de Houtko-
per mijn stamschool is en ik hier hopelijk 

geregeld ben, stel ik mij graag even voor. 
Mijn naam is Rick de Heus, ben 25 jaar 

oud en woon in Culemborg. Zo'n acht jaar 
geleden kwam ik als stagiair voor het eerst 

op de Houtkoper terecht, in de kleuterklas 
bij Caroline en Patricia. Daar ben ik er echt 

achter gekomen dat ik dit werk later heel 
graag zou willen doen. In de afgelopen twee 

jaar ben ik vaak op school te vinden ge-
weest, eerst als leerlingbegeleider en daar-

na nog een aantal maanden als leerkracht 
in groep drie. Tijdens mijn werkzaamheden 

in de invalpool zal ik zowel overal en ner-
gens losse dagen ziekte van leerkrachten 

opvangen, als langdurige zwangerschaps-
verloven. Als ik niet in hoef te vallen heb ik 

een ondersteunende rol op de Houtkoper. 
Zo kan ik individuele leerlingen begeleiden, 

of bijvoorbeeld samen met een leerkracht 
een rekenles splitsen om meer differentiatie 

mogelijk te maken.  

Ik heb enorm veel zin in dit schooljaar en 

hoop u snel op het schoolplein te zien.  

R.deheus@houtkoperschool.nl 



Ouderraad 

De ouderraad zoekt twee ouders die als 

kascommissie de afrekening van het 
schooljaar 2019/2020 willen controleren. 

Wilt u in de kascommissie dan kunt u zich 
melden bij de huidige penningmeester 

Wendy Platteel of bij een medewerker van 

school.  

Op 16 september heeft de ouderraad het 
eerste overleg van dit schooljaar. Tijdens 

deze bijeenkomst zal ook worden besloten 
hoe om te gaan met de vrijwillige ouderbij-

drage van 2020-2021.  

Leerplein 

Caroline en Anouk geven op dit moment 

invulling aan een nieuwe rol binnen de 
school: leerkracht van het leerplein. Voor 

de leerlingen nieuw, maar voor ons ook. 
Het doel van deze taak is om de leer-

krachten en leerlingen van groep 5/6 en 
groep 1/2 te ondersteunen, omdat dit 

grote groepen zijn. De leerkracht op het 
leerplein geeft de spelling- en rekenin-

structie aan groep 6. Hierdoor kan mees-
ter Thomas instructie geven aan groep 5. 

Beide groepen krijgen op deze manier ex-
tra leerkrachttijd. Bij groep 1/2 worden 

de kringen rondom taal en rekenen ge-
splitst. Er kan dus op twee niveaus ge-

werkt worden en er is meer aandacht 

voor de kinderen. 

 

Wij hebben de eerste twee weken gehad. 
In het begin is dat natuurlijk even wen-

nen. Iedere dag hebben we een overleg-
moment met elkaar, we bespreken wat er 

goed gaat en wat er beter kan.  

Medezeggenschapsraad 

Onze mr bestaat uit twee ouders en 

twee leerkrachten. Alle leden van de mr 
worden gekozen voor een termijn van 3 

jaar. Nicole van Eldik haar eerst termijn 
loopt af. Nicole heeft zich herkiesbaar 

gesteld voor een nieuwe termijn van drie 
jaar. Ouders die zich ook verkiesbaar 

willen stellen kunnen zich melden bij de 

voorzitter van de mr Patricia de Wilde. 

 

ib@houtkoperschool.nl 

 

Tot 30 september kunnen ouders zich 

verkiesbaar stellen. Bij meerdere kandi-
daten zal er verkiezing plaatsvinden. Als 

op 30 september zich geen nieuwe kan-
didaten hebben gemeld start Nicole aan 

een nieuwe termijn van 3 jaar. 

Informatieavond 

De informatieavond zal er dit jaar an-

ders uitkomen te zien dan andere jaren. 
Het is op dit moment nog niet mogelijk 

alle ouders te ontvangen in de school. 

Volgende week ontvangt u een bericht 
van de leerkracht van uw kind hoe de 

informatieavond voor de groep van uw 

kind eruit komt te zien. 

Ouders mogen op dit moment alleen op 

afspraak de school betreden. 



Schoolstraat 1 

4051 AV Ochten 

 

‘t Houtkopertje 

Telefoon: 0344-641416 
E-mail: 

e.devries@houtkoperschool.nl 

"Waar een kind zichzelf 
mag zijn” 

Kalenderactiviteiten 

 

 21 september ontruimingsoefening 

 24 september informatieavond 

 25 september inloopochtend 

 30 september t/m 9 oktober  Kinderboekenweek 

 5 oktober  studiedag 

 9 oktober  podiummiddag 

   

 

  

25 september verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


