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 Het afstemmen van de lessen: omgaan met verschillen in de klas 

 
De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van het verbeteren 
van de didactische vaardigheden van de leerkrachten. Daarover heb ik u al 
meerdere keren een bericht gestuurd. Bij de studiedagen is er veel aandacht 
aan besteed en elke dag vinden lesobservaties en feedbackgesprekken plaats. 
Het is een feest om steeds in de klassen te mogen zijn en de vaardigheden van 
de leerkrachten zo vooruit te zien gaan (hoewel we bij de leerkracht-observaties 
stiekem nog meer genieten van de kinderen hoor… die blijven toch het 
leukste!). De lesobservaties zullen nog het hele schooljaar doorgaan, zodat de 
geleerde vaardigheden helemaal op peil blijven. 
 
Tijdens de afgelopen studiedag van 20 januari hebben we weer een nieuwe 
belangrijke stap toegevoegd.  In de onderbouw is vooral nog eens veel aandacht 
geweest voor de manier waarop leerkrachten kunnen aansluiten bij het spel van 
de kinderen; dat is de didactiek die we gebruiken om de kinderen in de 
onderbouw te ontwikkelen.  
 
Het klinkt best wel makkelijk, gewoon lekker meespelen….  Maar dat is het niet! 
De leerkrachten moeten alle leerlijnen goed uit hun hoofd kennen. Ook moeten 
ze van alle kinderen precies weten hoe ver de kinderen zijn in hun individuele 
ontwikkeling. Tijdens het meespelen moeten ze de spel-interventies dus 
helemaal afstemmen op de individuele leerling.  
 

http://www.dehoeveschool.nl/
mailto:info@dehoeveschool.nl
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Jaarkalender 
 
Carnaval 
23-2 
 
Rondje Hoeve ‘lente’ 
24-2 
 
Voorjaarsvakantie 
28-2 t/m 4-5 
 

 
In de midden- en bovenbouw stemmen we de didactiek ook af op de individuele 
ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat alle kinderen de doelen van de les 
behalen. Om dit mogelijk te maken letten we steeds goed op welke kinderen 
(een gedeelte van) de les nog moeilijk vinden. Vervolgens analyseren we 
bliksemsnel hoe dat komt, plannen we ter plekke een interventie in en voeren 
we die ook meteen uit. Ten slotte evalueren we of het kind het weer snapt. En, 
huppakee, we gaan weer verder met de les. Op deze manier zorgen we er dus 
voor dat alle kinderen steeds bijblijven tijdens de les. Het streven is dat op deze 
manier uiteindelijk alle kinderen het doel van de les behalen.  
 
Op dit moment zijn we in de groepen 3 t/m 8 de Cito-toetsen aan het afnemen. 
En ook op basis van deze toetsen gaan we de lessen afstemmen. We zetten 
daar eigenlijk precies dezelfde stappen bij: de leerkrachten kijken welke 
kinderen (een gedeelte van) de leerstof nog niet snappen. Vervolgens 
analyseren de leerkrachten hoe dat komt. In de periode die daarna volgt, 
plannen de leerkrachten interventies in die ervoor moeten zorgen dat de 
leerstof alsnog begrepen gaat worden. Die geplande lessen worden uitgevoerd 
(natuurlijk met die heldere didactiek!) en ten slotte geëvalueerd. Ook hierbij is 
het doel dat alle kinderen uiteindelijk de doelen behalen.  
 
Ik vermoed dat u inmiddels wel in de gaten heeft wat een ingewikkelde baan die 
leerkrachten hebben! Ik heb in ieder geval heel erg veel respect voor alle juffen 
en meesters! Daar staat tegenover dat hun baan ook wel weer de allerleukste 
is…. je zult maar elke dag tussen de kinderen van de Hoeve staan: wat een 
feest! 
 
 

Welkom Rosalie! 

Op school kennen we haar al een tijdje; Rosalie van Veluw is dit schooljaar 
gestart met haar stage in de Vlindergroep. Dat is zo goed bevallen dat ze vanaf  
1 januari 2022 een contract bij ons heeft gekregen! Ze is vier ochtenden per 
week (behalve op woensdag) te vinden in de middenbouwgroepen. Daar geeft 
ze ondersteuning aan kinderen in kleine groepjes. We zijn blij met jou Rosalie! 
 

  

 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210701-Jaarkalender-2021-2022.pdf
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 Carnaval 

Op 23 februari vieren we weer Carnaval! We zullen deze dag vieren met 
gezellige activiteiten in de eigen stamgroepen zoals een modeshow, spelletjes 
en een heuse talentenjacht! 
 
De kinderen mogen verkleed naar school komen en voor een 10-uurtje wordt 
gezorgd. De kinderen van de midden- en bovenbouw mogen deze dag een 
gezelschapsspel meenemen. 
 
We kijken uit naar deze feestelijke dag! 
 

  Project 

 

Wat een grote raket! Waar vliegt deze naar toe?  
In de onderbouw leren de kinderen van alles over de ruimte. De middenbouw 
werkt aan eigen werkstukjes. In de bovenbouw gaat het over het heelal. 
Iedereen is enthousiast aan het werk en er wordt veel geleerd! 

   

 

 Nijkerk sportief en gezond 

Ook in de voorjaarsvakantie staan er weer leuke activiteiten gepland. Iets voor 
uw kind? Kijk op www.sportplezierbeginthier.nl . 

Zou uw kind wel willen sporten of mee willen doen aan een cultuuractiviteit, 
maar zijn er niet voldoende financiële middelen beschikbaar, dan is er het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur. Vraag er gerust naar bij de meester of juf van uw 
zoon of dochter! Dan zorgen wij dat uw aanvraag wordt ingediend! 
 

   

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen stuurt u dan een berichtje 
naar info@dehoeveschool.nl. 

 

http://www.sportplezierbeginthier.nl/
mailto:info@dehoeveschool.nl
https://nijkerksportiefengezond.nl/

