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Beste ouders, 
 
We zitten midden in alle festiviteiten die deze maanden 
altijd zo sfeervol en gezellig maken. Heerlijk om te zien 
hoe zowel de kinderen als de leerkrachten van deze tijd 
in de groep genieten.  
 
Naast gezelligheid wordt er uiteraard ook hard gewerkt. 
Zo heeft u wellicht al eens van uw kind gehoord over 
groepsdoorbrekend werken. Misschien niet in deze 
term, maar  uw kind heeft misschien wel al eens vertelt 
dat het les heeft gehad in een andere groep.  
In de groepen ½ en op dinsdagmiddag ook groep 3 
werken de kinderen in een groep naar keuze waar ze 
een activiteit uitkiezen. U kunt hierbij denken aan een 
kleuter die gaat schrijven in groep 3 of een leerling van 

groep 3 die creatief aan 
de slag gaat bij een 
kleutergroep. Ook in de 
bovenbouw hebben we 
een stap gemaakt in 
groepsdoorbrekend 
werken doordat de 
kinderen op 
vrijdagmiddag  in een 
atelier naar keuze creatieve opdrachten maken. Er ontstaan 
samenwerkingen tussen de kinderen uit verschillende groepen maar 
we zien ook dat op sociaal gebied dit een positieve bijdrage levert. 
Kinderen leren elkaar op een geheel andere manier kennen.  
 
In de bovenbouwgroepen geven we sinds dit schooljaar 

methodetoetsen mee naar huis. Dit is bedoeld om u als ouder inzicht te geven in de ontwikkeling van 
uw kind. Daarnaast merken we dat het contact met de leerkracht steeds sneller en makkelijker 
gemaakt wordt, dat vinden we fijn. We willen u wel vragen om in het geval er een opmerking is over 
een toets of de wijze waarop deze is genormeerd dit eerst door uw kind op te laten pakken. Wij 
vinden namelijk dat kinderen in eerste instantie zelf eigenaar zijn van de toets en het resultaat. Mocht 
uw kind er onvoldoende uitkomen met de leerkracht dan bent u uiteraard van harte welkom om 
contact te leggen met de leerkracht.  
 
Kan ik gelijk een mooi bruggetje maken naar wat voor soort toetsen we afnemen en wat daarbij het 
doel voor ons is. We gebruiken onder andere de volgende drie soorten toetsinstrumenten: 
methodetoetsen, observaties en CITO toetsen. Allemaal zeggen ze iets over de ontwikkeling van uw 
kind.  

- Methodetoetsen toetsen wat kinderen beheersen nadat we bepaalde stof gedurende een 
korte periode (een aantal weken) hebben aangeboden. Soms bevatten deze toetsen opgaven 
die we nog niet of nauwelijks geoefend hebben met de kinderen. Op deze manier kunnen we 
erachter komen hoe uw kind of de groep als geheel op dat gebied ervoor staat. Het geeft de 
leerkracht informatie over het vervolg van zijn programma in de klas: de basis aanbieden, stof 
herhalen of uitdagende stof aanbieden.  Om vervolgens door te gaan naar een nieuw stukje 
van de stof.  
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- Een observatie biedt  ons weer andere informatie. Een observatie wordt soms aan de hand 
van een officiële lijst ingevuld maar leerkrachten gebruiken de alledaagse observaties ook om 
hun aanbod in de groep of voor een individuele leerling aan te passen. 

- En tot slot de CITO toetsen. CITO toetst of kinderen bepaalde kennis en vaardigheden,die 
aangeboden zijn over een langere periode, beheerst worden door dit op verschillende 
manieren te vragen. Naast dat CITO iets zegt over de individuele ontwikkeling van de 
kinderen gebruiken we als school deze gegevens ook om naast de methodetoetsen te 
leggen. We analyseren op deze manier ons aanbod en passen gedurende het schooljaar aan 
waar nodig. Deze analyse gebeurt meerdere malen per jaar op individueel, groeps- en 
schoolniveau.  

Al deze toetsen helpen ons het aanbod in de groep gedurende het schooljaar passend te maken en 
houden. Daarnaast geven alle toetsen samen ons een compleet beeld van de ontwikkeling van uw 
kind.  
 
Waar we sinds de start van dit schooljaar binnen het team ook mee bezig zijn is het onderzoeken van 
een aantal items binnen de school die mogelijk aan vernieuwing toe zien. U kunt hierbij denken aan 
de missie/visie van de school/ het profiel van de school. Maar ook aan een identiteitsnotitie: welke rol 
speelt de christelijke identiteit in onze school en welke afspraken maken we hierover. En niet te 
vergeten ons onderzoek naar andere schooltijden. Naar aanleiding van het onderzoek dat in 
Aalsmeer heeft plaatsgevonden en de ouderavond vorig schooljaar hebben we onszelf als doel 
gesteld om te onderzoeken welke modellen er zijn en of er een wens is om te veranderen naar één 
van deze modellen. Voor alle onderwerpen geldt dat we op verschillende manieren ouders vragen om 
vanuit hun rol als ouder input te geven aan ons onderzoek. U kunt de komende tijd dus zowel per mail 
als persoonlijk benaderd worden. Uiteraard houd ik u op de hoogte als er veranderingen gaan 
plaatsvinden.  
 
Ik wil nogmaals uw aandacht vragen voor een op handen zijnde staking in het onderwijs op 12 
december a.s. De stakingsbereidheid binnen ons team is groot. Of deze definitief doorgaat moeten 
we nog afwachten. Op 29 november vindt er een Meetup bijeenkomst plaats met de nieuwe minister 
van Onderwijs, Arie Slob. Pas na de behandeling van de begroting voor het ministerie van Onderwijs 
op 5 december kan een definitief besluit genomen worden of er 
gestaakt zal worden op 12 december aanstaande. 
Ik wil u daarom bij deze alvast vragen rekening te houden 
met het feit dat dit mogelijk staat te gebeuren en een optie op 
opvang te regelen voor uw kind voor deze dag. Ik zal u zo 
snel als mogelijk na 5 december definitief laten weten of we 
de school sluiten op 12 december.  
 
Wil ik graag afsluiten met het sinterklaasfeest op 4 december 
a.s. waarbij ik u hoop te zien bij de ontvangst van Sinterklaas ‘s 
morgens op het schoolplein.  
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling- van Zijl 
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Vanuit Kanjertraining: Meidenvenijn   
Er is een flink verschil tussen hoe jongens elkaar pesten en de 
manier waarop meisjes dat doen. Het pesten van jongens wordt 
over het algemeen eerder opgemerkt, want jongens pesten op 
een vrij directe manier: ze schelden, slaan en/of vechten. 
Jongens troeven elkaar af op basis van prestaties. Wie is het 
sterkst, wie kan het beste voetballen of tennissen en wie durft 
het meest. Bij meisjes zien we dat zij veel meer 'de strijd' met 
elkaar aangaan naar aanleiding van hun sociale positie: wie 
hoort erbij en wie niet, hoeveel vriendinnen heb ik, hoe populair 
ben ik en hoeveel invloed kan ik uitoefenen op anderen. 
 
Natuurlijk zien we onder jongens ook wel dat ze de strijd op het sociale vlak opzoeken en zijn er 
meiden die schelden, schoppen of vechten. Maar over het algemeen zijn het de jongens die meer in 
het zicht pesten en zijn het de meisjes die het ‘subtieler', meer onderhuids (en daardoor minder 
zichtbaar) aanpakken. Het pesten onder meisjes gaat  vaak gepaard met roddelen, negeren, 
buitensluiten, kliekvorming en elkaar zwart maken. We noemen dit relationele agressie. Deze 
gedragingen lopen een stuk minder in het oog dan schelden of schoppen.  
 
Het pesten onder meisjes wordt Meidenvenijn genoemd en wordt soms afgedaan als typisch 
meidengedrag dat er nu eenmaal bijhoort. Dat is zeer spijtig, want ook dit roddelen, buitensluiten en 
negeren is pesten. Het kan grote gevolgen hebben voor alle betrokkenen. Meisjes zijn juist door hun 
gerichtheid op sociale relaties gevoelig voor wat anderen van hen denken en vinden. Erbij horen is 
belangrijk en dat maakt meisjes extra gevoelig voor 'Meidenvenijn'.  
 
Wat is dat dan, 'Meidenvenijn'? 
We zien vaak dat er één meisje is dat zeer populair is en om wie zich een groepje vriendinnen 
schaart. Dit meisje bepaalt wie er bij de groep hoort en wat de groep doet. De vriendinnen in de groep 
willen graag net zo populair zijn als dit meisje, willen erbij horen, maar zijn net iets minder ‘machtig’. 
Het meisje dat 'bovenaan' de groep staat, is het populairst, iets wat zij steeds moet bewijzen en in 
stand moet houden door te bepalen wat er gebeurt in de groep en wie er wel en niet bijhoort. Zo bindt 
zij vriendinnen aan zich en laat ze haar macht blijken. Haar positie kan namelijk altijd bedreigd 
worden, door een nieuwkomer die bij de groep komt of door één van de andere meisjes die aan 
populariteit wint. Soms wisselt het ook binnen de groep wie de 'leidster' van de groep is. 
 
De meisjes om het populaire meisje heen willen graag bevestiging dat ze speciaal zijn dat ze bij dit 
groepje mogen horen. Daarvoor moeten ze ervaren dat anderen er niet bij mogen horen. Ook zij 
houden de situatie van buitensluiten daarom liever in stand. Soms zien we ook dat juist deze meisjes 
buitensluiten en pesten, zonder dat het meest populaire meisje hierom vraagt of zelfs weet van heeft. 
Ze sluiten anderen buiten om hun eigen status van 'vriendin van' in stand te houden. Vaak zijn er 
meerdere meisjes binnen de groep die zich wel eens buitengesloten of gepest voelen. En bij de 
meisjes die 'volgen', zijn er ook vaak een paar die zich eigenlijk helemaal niet prettig voelen bij hoe er 
omgegaan wordt met meisjes binnen en buiten de groep. Uit angst zelf buitengesloten te worden, 
houden ze hun mond. 
 
Niet het pesten en buitensluiten maakt geliefd en populair, maar juist het opkomen voor anderen en 
elkaar helpen. Daarbij hoeven echt niet alle meisjes die betrokken waren bij het probleem vriendinnen 
te worden, maar ze moeten elkaar wel in hun waarde laten en elkaar met respect behandelen.  
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Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 2 
  
Aan de ouders/verzorgers, 
Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode 
‘Trefwoord’. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de 
samenleving en de Bijbel aan de orde. De kleurenposter geeft telkens aan welk thema in een 
bepaalde periode actueel is. In deze ouderbrief vertellen we meer over het thema  ‘Je krijgt wat je 
verdient’ (29 januari t/m 23 februari). 
  
Krijg je altijd wat je verdient? Heb je recht op een beloning? Kan en moet iedereen altijd gelijk beloond 
en behandeld worden? Enkele andere Bijbelverhalen in dit thema roepen nog meer vragen op rond 
‘verdienen’. Een beloning is soms verdiend, maar wanneer zeg je dat iemand straf heeft verdiend? En 
wat is eigenlijk een eerlijke straf? En tot wanneer vinden we dat iemand nog een tweede kans 
verdient? 
In dit thema ontdekken de kinderen dat het leven soms iets ingewikkelder in elkaar zit dan ‘Eigen 
schuld, dikke bult!’ Omdat niet iedere ‘dikke bult’ die iemand valt, ook altijd zijn ‘eigen schuld’ is. En 
dat dat ene kind in de groep soms net iets meer aandacht en zorg krijgt dan de rest omdat het dat 
nodig heeft. En dat je jezelf daardoor niet tekort gedaan hoeft te voelen.  
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