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IRIS Connect 

Vanaf volgende week ontvangen alle leerlingen van 

de Houtkoperschool schoolfruit. Het Europees 
schoolfruit en groente programma duurt 20 weken. 

Onze leerlingen ontvangen elke week drie keer fruit, 

namelijk op dinsdag, woensdag en donderdag. 

Na het bespreken van de resultaten van de vragen-

lijst van de MR rond gezonde leefstijl is besloten on-

ze school op te geven voor dit programma.  

Als bijlage ontvangt u een flyer met meer informatie 
over het Europees schoolfruit en groente program-

ma. 
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In dit nummer: 

Schoolfruit 

We zijn als team van Houtkoperschool verheugd, dat wij de be-

schikking hebben gekregen over een instrument voor verdere pro-
fessionele ontwikkeling van onze leerkrachten. IRIS Connect is 

een zeer veilig systeem gebaseerd op cloud en video technologie 
en voldoet aan alle AVG eisen. IRIS Connect wordt gebruikt om 

de leerkrachten van onze school in staat te stellen hun lessen op 
te nemen en indien gewenst deze intern te delen met collega’s. 

Het delen kan alleen binnen IRIS Connect en dus niet op Social 

Media of andere ongewenste plaatsen terecht komen. 

Op deze manier kunnen we reflecteren op elkaars lessen en el-
kaar coachen, zodat wij als team ervoor zorgen, dat de kwaliteit 

van ons lesgeven gewaarborgd blijft. Professionaliseren doen we 

samen en daarvoor is IRIS Connect een prima middel. 

De lessen die door IRIS Connect worden opgenomen, zijn alleen 

toegankelijk voor de eigen leerkracht en eventueel door de leer-
kracht waarmee de les wordt gedeeld. De opnames vinden plaats 

in een normale lessituatie.  



Al jaren kiezen wij er als Houtkoperschool 

voor om in november de NIO af te nemen bij 
alle kinderen van groep 8. Deze test wordt 

afgenomen op dinsdag 16 november, op 
school door Patricia, onze intern begeleider. 

De test is voor ons een mooie aanvulling op 
de gegevens die wij in de afgelopen 8 jaren 

van de kinderen hebben verzameld. De uit-
slag wordt samen met ouders en kinderen 

besproken tijdens de schooladviesgesprek-

ken in januari. 

Hieronder nog algemene informatie over de 

NIO: 

(Pre-)schooladvies: voor duurzaam succes 

zet je de NIO in  

Het advies van de basisschool over het best 
passende niveau van voortgezet onderwijs 

is leidend. Basisscholen bepalen zelf welke 
gegevens ze bij het advies betrekken. Hoe 

zorg je voor een stevige onderbouwing? De 

NIO is daarbij hét hulpmiddel. 

Wanneer je de intelligentie van de leerling 

meeneemt in het schooladvies, leg je een 
steviger fundament onder dit advies. De 

NIO geeft je deze extra invalshoek. 

De NIO geeft op basis van de geteste intelli-
gentie en potentie van de leerling een advies 

over het juiste niveau van voortgezet onder-

wijs, van praktijkonderwijs tot en met vwo. 

Naast het beeld van de leerkracht die de 
leerling acht jaar heeft gevolgd, de resulta-
ten van het leerlingvolgsysteem en de per-

soonlijkheid biedt de NIO je een gedegen 

onderbouwing van het schooladvies. 

NIO 

Week van de pleegzorg 

Deze week is het de week van de pleegzorg.  

Gemeente Neder Betuwe hoopt 24 novem-
ber een infomarkt te houden om op deze 

manier nieuwe pleegouders te werven. Is 
het mogelijk om een uitnodiging mee te stu-

ren met de nieuwsbrief.  

Hartelijke groet, 

Geertje van Blijderveen.  (Ambassadeur 

pleegzorg Entrea/Lindehout  gemeente Ne-

der Betuwe) 

Naomi Delvaux 

Aankomende maandag start Naomi Delvaux 

als onderwijs assistent op onze school. Hier-
mee is er dan elke dag een onderwijs assis-

tent aanwezig in onze school. 

Naomi ondersteunt tot de kerstvakantie 
voornamelijk in groep 1/2. Na de kerstva-

kantie splitsen we groep 1 en 2 en worden 
groep 3 en 4 samengevoegd. Naomi en San-

ne zijn dan samen de onderwijs assistent 
van groep 3/4. Hieronder stelt Naomi zich 

kort aan u voor: 

 

Ik ben Naomi, 37 jaar oud. Ik heb drie jonge 
kinderen en woon met mijn gezin sindskort in 
Oss. Ik heb een pedagogische achtergrond. Ik 
heb veel gewerkt met jongeren met gedrags-
problemen. Ik zie het onderwijs als een nieu-
we uitdaging en hoop snel iedereen te leren 
kennen. 

 

Sinterklaas 

Dat Sinterklaas op 3 december bij ons op 

school komt staat vast. Onzeker is nog de 
surpriseavond. Deze gaat wel door voor de 

leerlingen die hulp bij het knutselen van 
een surprise hebben, maar we weten niet 

of het doorgaat voor de ouders die willen 
helpen voor de schoolsurprise. We laten 

dit afhangen van de persconferentie van 
vanavond. 

De kinderen zijn welkom van 18.00 uur 
tot 19.30 uur. 

Komende weken hebben we op maandag 

naschoolse sport voor de groepen 2 tm 4 

22, 29 November, 6 en 13 december  

Met de thema's  

Dans, gym, tikspelen, sportspelen  

Opgeven is verplicht en voor alle 4 de data 

En kan bij r.prijs@houtkoperschool.nl 

14.00 even wat drinken op school 

14.15 naar de gymzaal 

15.00 klaar en komen naar het hek bij 

school.  

Naschoolse sportaciviteiten 



Schoolstraat 1 

4051 AV Ochten 

 

‘t Houtkopertje 

Telefoon: 0344-641416 
E-mail: 

e.devries@houtkoperschool.nl 

"Waar een kind zichzelf 
mag zijn” 

Kalenderactiviteiten 

 

 16 november NIO groep 8 

 17 november Inloopochtend 

 18 november  Surpriseavond 

 3 december Sinterklaas 

 8 december inloopochtend/knutselochtend 

 13 december medezeggenschapsraad 

 22 december kerstviering 

 

  

26 november verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


