
 

Algemene schoolzaken... 

Vrijdag 5 maart is er voorlichting over Social Media 
voor de groepen 6 t/m 8. Schoolvoorlichter Lars 
Toussaint zal per groep de kinderen wijzen op de 
kansen maar ook gevaren van Social Media op een 
speelse en informatieve manier. Veel kinderen van-
af een jaar of 9 krijgen met Social Media te maken 
op leuke maar ook minder leuke manieren. Lars 
geeft driemaal voorlichting op de Vlierboom: 5 
maart, 25 maart en 15 april. Tevens zal er een digi-
tale ouderavond worden georganiseerd over Social 
Media. Hier komt later meer informatie over.  
 
De derde kleutergroep is op 1 maart van start ge-
gaan. Groep C is een instroomgroep voor kinderen 
die net op school komen. Juf Lisette is de fulltime 
juf. Zij is afgelopen januari gestart op de Vlierboom  
en werkt fulltime als juf in groep C. Juf Lisette heeft 
veel zin om met groep C te werken en de kinderen 
alle groep 1 dingen te gaan leren.  
 
Denkt u aan het inloggen bij Social Schools? Inmid-
dels is MSI uit de lucht en gebruiken we Social 
Schools. Heeft u moeite met inloggen, vraag gerust 
hulp bij meester Habib.   
 
Juf Susanne M. is afgelopen woensdag met zwan-
gerschapsverlof gegaan. Juf Susanne is in verwach-
ting van haar derde zoontje. We wensen haar een 
goed verlof toe! 
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5-3        Voorlichting Social Media gr 6 t/m 8 

Vanaf 8-3      Cito middenmeting gr 3-7 

1-4         Paasontbijt 

2-4         Goede vrijdag = leerlingen vrij 

5-4         Tweede Paasdag = leerlingen vrij 

6-4         Rapporten gaan mee.  
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 Het plusbeleid op de Vlierboom… 

Op de Vlierboom hebben we het Plusbeleid. Dit plus-
beleid bestaat uit twee onderdelen:  
· In de klas: De leerkracht geeft les op 3 niveaus:       
1) kinderen die extra hulp/herhaling nodig hebben,  
2) de basisgroep en 3) de kinderen die extra uitdaging 
nodig hebben. Daarnaast is er allerlei verrijkings- en 
verdiepingsmateriaal aanwezig op school om kin-
deren die extra uitdaging nodig hebben in hun be-
hoefte te voorzien. Dat materiaal is er op allerlei vak-
gebieden.  
· Buiten de klas, tijdens de plusklassen waar gewerkt 
wordt met uitdagende projecten: Kinderen kunnen 
worden geselecteerd voor één van de drie plusklas-
sen. Dat gebeurt op 3 manieren: manier 1) Kinderen 
scoren een  I of I+ op de Citotoetsen begrijpend lezen 
en rekenen. Manier 2) Leerkrachten vullen over ieder 
kind een observatielijst in waarop kenmerken van 
kinderen met bovengemiddelde intelligentie op 
staan. Manier 3) Leerkrachten kijken welke kinderen 
extra uitdaging nodig hebben en misschien een uit-
zonderingspositie zijn op manier 1 en 2.  
We proberen ieder kind te bieden wat hij/zij nodig 
heeft in de ontwikkeling. Digitale leermiddelen kun-
nen hierbij extra helpen. Snappet heeft in het werk 
namelijk 5 niveaus; als een kind het wat lastiger vindt, 
zet het systeem het kind op niveau 1 of 2 en heeft het 
kind weinig moeite met de stof en kan hij/zij meer 
aan, dan gaat het systeem naar niveau 5. Een mooie 
aanvulling binnen het werken op eigen niveau dus.  
 
Remedial Teaching (RT) op de Vlierboom... 

Sommige kinderen hebben wat meer herhaling of 
extra uitleg nodig. Dat kunnen de leerkrachten vaak 
gewoon in de klas bieden; dit hoort ook bij het les-
programma. Maar de kinderen kunnen ook korte mo-
menten in een klein groepje buiten de klas lesjes krij-
gen om even extra te oefenen met bepaalde lesstof. 
Op de Vlierboom geeft meester Paul RT lessen op de 
maandagochtend en woensdag. Maar ook op andere 
dagen zijn leerkrachten een dagje uitgeroosterd om 
kinderen RT te geven.  Zo hebben juf Ellen, juf Ilona 
M. en juf Matty ook ieder een dagje voor extra lesjes 
aan kinderen. In deze korte lesjes van vaak 30 minu-
ten wordt er extra gelezen, worden reken-
onderwerpen behandeld of geoefend met 
spelling of begrijpend lezen.  
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