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Vrijdag 26 maart heeft groep 1/2 de Palmpasen optocht gelopen. 
Deze dag hebben alle kinderen een broodhaantje gekregen. Op 

vrijdag 2 april hebben alle groepen genoten van een paaslunch in 
eigen klas. Groep 3 mocht tijdens de gymles een paasspeurtocht 

doen, bedankt groep 7/8 voor het klaarzetten. In de middag be-
gon het ei-gooi-toernooi van groep 7/8. Wie kon het verst gooien? 

Wat was het spannend en wat hebben we gelachen! 

Door de quarantaine van groep 5/6 hebben de kinderen uit deze 

groep afgelopen donderdag een gezellige paaslunch gehad. 
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In dit nummer: 

IEP 
 

Alle leerlingen van groep 8 zijn 

verplicht om een eindtoets te ma-
ken aan het eind van de basis-

school. Deze eindtoets meet de 
taal- en rekenvaardigheid van de 

kinderen. Wij hebben voor de IEP 
Eindtoets gekozen. De IEP Eind-

toets is op dinsdag 20 en woens-

dag 21 april in de ochtend.   



Observatierondes  

Om samen goed onderwijs te geven is het 

belangrijk dat we regelmatig met elkaar in 
gesprek gaan over ons onderwijs. Daarvoor 

gebruiken we onze vergaderingen en studie-
dagen, maar ook worden er op de Houtko-

per regelmatig klassenbezoeken gedaan. 
Door als directeur, IB-er, kwaliteitsmede-

werker of collega een les bij te wonen, kun 
je elkaar concreet voorzien van feedback. 

Het geeft inzicht in verschillen en overeen-
komsten en we kunnen het gesprek met el-

kaar voeren over gemaakte afspraken of 
nieuw gekozen methodes. Tijdens een klas-

senbezoek wordt er regelmatig een kijkwij-
zer gebruikt. Dit is een lijst met aandachts-

punten die over een bepaald onderwerp 
gaan, bijvoorbeeld woordenschat, het in-

structiemodel of groepsdynamiek. Tijdens 
het klassenbezoek maakt de observator 

aantekeningen naar aanleiding van deze 
punten. Na een klassenbezoek volgt een ge-

sprek over wat er is gezien tijdens het be-
zoek en wat de leerkracht zelf van de gege-

ven les vond. Dit leidt tot tops en tips en 
aan het einde van het gesprek kunnen er 

afspraken gemaakt worden. Op deze manier 
houden we elkaar scherp en werken we ook 

in de klas als team samen aan het verbete-
ren van de leskwaliteit van alle leerlingen. 

Onderwijs maak je immers samen!  

GMR 

GMR Fluvium komt online  

We gaan in gesprek bij Fluvium; Save the 

date 17 mei. 

Het onderwijsveld in tijden van pandemie 

en de relatie tussen de verschillende be-
trokkenen. MR’en GMR, personeelsleden, 

schoolleiders en ouders; voor jullie is onze 

online bijeenkomst bedoeld.  

We gaan in gesprek over de volgende on-

derwerpen als onderwijskwaliteit, in relatie 
tot de de actualiteit rond de pandemie en 

ter beschikking gestelde middelen. Verder 
spreken we met leden van leerlingenraden 
om een en ander vanuit perspectief van de 

leerling te beluisteren.  

Het programma wordt op 17 mei 2021 ge-
streamd, Aanvang 19.00 uur Verdere infor-

matie volgt, SAVE THE DATE  

Formatie 2021-2022  

Het schooljaar 2021-2022 komt alweer in 

zicht. In de volgende nieuwsbrief informe-
ren wij u over de formatie van het volgende 

schooljaar. Hoe zal de school worden inge-
richt? Op 20 april zal de formatie worden 

besproken in de medezeggenschapsraad. 
Het gaat dan dus om hoe we de school rich-

ten. Met welke groepen gaan we werken? 
Hoe komt de ondersteuning eruit te zien? 

Nadat de medezeggenschapsraad heeft in-
gestemd met de formatie zal de personele 

inzet worden bepaald. Wie komt er voor 

welke klas?  

Koningsspelen 

Vrijdag 23 april zullen de Koningsspe-

len op de Houtkoperschool plaatsvin-
den. Achter de schermen zijn we druk 

bezig om een corona-proof programma 
te bedenken. Dit doen we in samen-

werking met de buurtsportcoaches. 
De komende weken zullen we jullie via 

Parro op de hoogte houden.  

Analyse resultaten 

De middentoetsen zijn inmiddels achter 

de rug. Als school hebben wij een goed 
beeld gekregen waar we op dit moment 

staan en welke doelen we kunnen stel-
len voor de komende periode.  

De leerkrachten maken n.a.v. de toet-
sen, analyses en verwerken deze infor-

matie in de groepsplannen. Samen met 
de intern begeleider volgen er dan 

groepsbesprekingen waarin we de re-
sultaten en de doelen voor de komende 

periode bespreken. 
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Kalenderactiviteiten 

 

 20 en 21 april IEP eindtoets groep 8 

 23 april  Koningsspelen 

 26 april t/m 7 mei  Meivakantie 

 12 mei   Luizencontrole 

 13 mei  Hemelvaart 

 14 mei  Vrij 

 19 mei  voorjaarsmarkt 

 24 mei  2de Pinksterdag 

 

 

  

23 april verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


