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In dit nummer: 

Even voorstellen... 

Helaas hebben we op deze week opnieuw te maken met zieke me-

dewerkers. Ook dit keer was er geen invaller beschikbaar. Nelleke 
was de hele week ziek met als gevolg dat groep 1 en 2 werden sa-

mengevoegd. Caroline was ziek, hierdoor ging deze week de RT 
niet door. Ook de werkdrukverlichting kwam te vervallen. Sanne 

was ziek, waardoor de ondersteuning van de onderwijs assistent 
in groep 3/4 op woensdag en donderdag kwam te vervallen. Op 

vrijdag testte Anouk helaas ook nog positief op corona. Als nood-
oplossing stond onderwijs assistent Sanne Laseur voor groep 

3/4. Dit onder toezicht van Evert. Gelukkig hebben we op deze 
manier kunnen voorkomen dat er groepen niet naar school kon-

den komen. 

Er is ook goed nieuws Patricia is grotendeels hersteld van haar 

coronabesmetting en werkt deels thuis en deels op school. Mari-
ëlle is langere tijd afwezig geweest, maar is haar werkzaamheden 

steeds meer aan het opbouwen. De verwachting is dat ze na de 

meivakantie weer volledig voor de groep staat.  

Naomi de onderwijs assistent van groep 3/4 op maandag en dins-

dag heeft de Houtkoperschool verlaten. Roeline heeft een aantal 
weken geleden haar werkzaamheden overgenomen en zal dit 

schooljaar de onderwijs assistent van groep 3/4 blijven op maan-

dag en dinsdag.   

De nis voor groep 5 en 3/4 is voorzien van nieuwe meubels. 

Aankomende maandag zal de muur opnieuw worden ge-
schilderd. Het whiteboard, digibord en wereldkaart worden 

vervolgens gemonteerd en we hebben een prachtige nieuwe 

werk/leerplek in onze school. Kom gerust eens kijken. 

Opbrengst  

Giro 555  

flessenactie: 

€ 139,70 

Yvette Koopman, schoolmaatschappelijk 

werker op de Houtkoperschool.  

Met nog twee collega’s zijn wij vanuit 
Sterker Sociaal werk, schoolmaatschap-

pelijk werkers voor scholen in de ge-

meente Neder-Betuwe. 

Lees meer in de bijlage. 



Op de Houtkoperschool geeft juf Caroline 

dit schooljaar remedial teaching (rt). Rt is 
extra uitleg en ondersteuning aan kinderen 

die leermoeilijkheden of andere problemen 
hebben. De intern begeleider maakt, samen 

met de leerkracht, de afweging welke kin-
deren rt gaan krijgen. Dit kunnen bijvoor-

beeld kinderen zijn die eventueel in aan-
merking komen voor een dyslexieonderzoek. 

Die kinderen moeten dan eerst een bepaal-
de periode rt krijgen voordat een dyslexie-

onderzoek aangevraagd kan worden. Daar-
naast zijn er ook kinderen die een onder-

zoek hebben gehad waaruit handelingsad-
viezen zijn gekomen. Omdat hier vaak meer 

gevraagd wordt dan wat de leerkracht in de 
klas kan bieden, gaan deze kinderen ook 

naar de rt-er. Ook kinderen met een eigen 
leerlijn (kinderen die met een bepaald vak 

of meerdere vakken op een eigen niveau 
werken) kunnen bij de rt extra hulp krijgen. 

Soms wordt er ingezet op pre-teaching: kin-
deren krijgen dan alvast voor de les uitleg 

over de lesstof, zodat ze na de instructie 
van de leerkracht de stof 2x gehoord heb-

ben. Ook remediëren is voor sommige kin-
deren een optie: dat wat nog lastig is, wordt 

extra aangeboden en herhaald. Van tevoren 
worden er doelen opgesteld, doorgesproken 

met elkaar en dan kan de rt van start gaan. 
Juf Caroline houdt in een document bij wat 
de voortgang is van alle kinderen, dit docu-

ment is uiteraard ook toegankelijk voor de 
leerkrachten en intern begeleider. Zo hou-

den we met elkaar in de gaten of de ingezet-
te koers de juiste is. Als uw kind in aan-

merking komt voor RT, hoort u dit van de 
leerkracht van uw kind. Deze houdt u ook 

op de hoogte van de voortgang. Mocht het 
nodig zijn dat de RT-er of IB-er een keer 

aansluit bij een gesprek met de leerkracht 
is dat natuurlijk altijd mogelijk. Rond elke 

vakantieperiode wordt er weer opnieuw ge-
keken naar de inhoud van de rt en de kin-

deren die in aanmerking komen voor de rt.  

Remedial Teaching Groepsplannen/
groepsbespreking 

Na de afname van de citotoetsen 

(middenmeting), analyseren de leerkrachten 
de resultaten van hun groep en maken plan-

nen voor de komende periode. Samen met de 
intern begeleider worden er groepsbespre-

kingen gehouden. In deze groepsbesprekin-
gen wordt er samen gekeken naar de resul-

taten, wat valt er op, wat is er nog nodig 
voor de hele groep of juist voor individuele 

leerlingen? Dit kan extra hulp/begeleiding in 
de groep zijn, maar ook extra uitdaging. In 

de plannen komt te staan hoe dit de komen-
de periode aangepakt gaat worden in de 

groep en welke doelen er gesteld worden. De 
leerkrachten bespreken met de kinderen 

(kindgesprekken) opvallende dingen en zo 
worden er ook persoonlijke doelen opgesteld 

samen met het kind. Dit gebeurt overigens 
niet alleen met de Citotoetsen, maar ook met 

het dagelijks werk in de klassen. De intern 
begeleider plant n.a.v. de groepsbesprekin-

gen groepsbezoeken in, om eens te kijken op 
welke manier de extra hulp vorm krijgt in de 

groepen. Dit wordt dan weer teruggekoppeld 
aan de leerkrachten. Zo houden we met el-

kaar de ontwikkelingen van de kinderen 

goed in de gaten.  

Er hebben zich tot nu 10 kinderen aange-

meld voor de lessen drama. We hebben de 
eerste les stond op woensdag 16 maart ge-

pland.   
Het uiteindelijke doel van deze lessen drama 

is natuurlijk een uitvoering voor ouders en 
school. Wat we gaan opvoeren mogen de 

kinderen grotendeels zelf verzinnen. Ik zal 
ze begeleiden en de regie houden bij dit cre-

atieve proces. 
Mocht je nog mee willen doen, kan dat nog  

tot  23 maart. De tijden zijn van half 3 tot 
ongeveer half 4. 
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Kalenderactiviteiten 

 

 8 april  Podiummiddag groep 5/6 

 12 april  Medezeggenschapsraad 

 15 april  Palmpasen/paasviering  

   Goede vrijdag - gewoon les 

 18 april  Tweede paasdag 

 21 april  IEP (groep 8) 

 22 april   Koningsspelen 

 25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

 

  

8 april verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


