
 

 
 
 

       INFORMATIEBRIEF NR. 4 ( 9 september 2020) 

 
 
Onderwijs op basisschool de Veste: Hoe wordt er lesgegeven? 
We werken in onze groepen met het directe instructiemodel en drie niveaugroepen. Dit 
houdt in dat de leerkracht iedere les start met het ophalen van kennis, het toelichten van de 
lesdoelen en vervolgens verder gaat met het aanbieden van nieuwe leerstof.  
De leerkracht geeft een korte instructie. De '(meer)begaafde' leerlingen volgen een deel van 
deze instructie en gaan daarna zelfstandig aan de slag met een beperkte hoeveelheid aan 
opdrachten. Als zij klaar zijn, gaan ze verder met Levelwerk.  
De leerkracht gaat in de tussentijd verder met de overige leerlingen. Zij oefenen de leerstof 
onder begeleiding van de leerkracht in. Als de leerlingen voldoende geoefend hebben gaan 
zij zelfstandig met de leerstof aan het werk. De leerkracht gaat dan aan de instructietafel 
verder met het geven van verlengde instructie aan het groepje leerlingen dat nog niet 
voldoende heeft aan de klassikale instructie. Tussendoor loopt de leerkracht een ronde door 
de klas om leerlingen met vragen te helpen. Op deze manier kunnen de leerlingen op eigen 
niveau verder werken.  
Door het onderwijs op deze manier in te richten kunnen we tegemoetkomen aan de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. We bedienen de leerlingen die extra zorg nodig 
hebben in op rekenen, taal en lezen tijdens de verlengde instructie in de groep. Daarnaast 
organiseren 1x per week een vast moment voor de '(meer)begaafde' leerlingen bij juf 
Simone. Ook is er wekelijks een moment ingepland waarop de '(meer)begaafde' leerlingen 
met vragen over Levelwerk bij de eigen juf terecht kan.   
Op woensdag hebben we in veel groepen overlap van leerkrachten. Eén van de leerkrachten 
staat voor de groep. De 
ander geeft 
ondersteuning aan kleine 
groepjes leerlingen of de 
klas wordt opgesplitst. 
De leerkrachten passen 
dit aan op de behoefte 
van de groep. 
 

Beslisboom 
In de bijlage treft u de beslisbomen aan waarin uw kunt afleiden of uw kind wel of niet naar 
school mag i.v.m. klachten. 
Er is een versie voor kinderen van 0 t/m 6 jaar en van 7 t/m 12 jaar. 

 
Even ter herinnering 
Aangezien de schoolreis op 14 september niet doorgaat is het voor de kinderen een gewone 
schooldag. 
 
Op 15 september zijn de kinderen wel vrij i.v.m. een studiedag. 
 

Denkt u nog aan de fruitinzameling voor de Zonnebloem op donderdag 10 september! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoonmaakavond groep 1/2 
In de kalender staat op 7 oktober een schoonmaakavond voor de kleuterklassen gepland.  
Vanwege Corona hebben we besloten om deze niet door te laten gaan. 
Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen een stapeltje materialen mee naar huis, 
zodat deze t.z.t. thuis schoon gemaakt kunnen worden. 
 

Leerlingnoodlijst 
Morgen (donderdag) krijgen de alle leerlingen een noodlijstformulier mee. Wij vragen u om 
de gegevens die gevraagd worden te noteren en het formulier bij de leerkracht van uw kind 
in te leveren. 
Zo kunnen wij u beter bereiken wanneer dit nodig is en houden wij de gegevens actueel. 
 


