
 

t/m 12 febr  Citoweken 
19 febr Rapport mee 
24 febr  Brandweerles gr 7 
26 febr  Bovenbouw ’s 

middags vrij 
29 febr 
t/m 4 maart Voorjaarsvakantie
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Methodiek sociale vaardigheid 

 

Afgelopen maand hebben wij, samen met Villa Lilla en Kinderstralen,  

een studiemiddag gehad, waarbij we werden geïnformeerd over de 

verschillende methodieken sociale veiligheid. Vier methodieken zijn 

aan ons uitgelegd en komende maand zullen wij een keuze maken. 

In de volgende Info zullen wij u informeren over de gekozen 

methodiek. 

 

Onze nieuwe Wereldoriëntatie methode: TopOndernemers 

 

De samenleving is constant in verandering de afgelopen tijd. Van 

een industriële samenleving die in de vorige eeuw nog heel 

dominant was naar een kennis- of informatiemaatschappij waarin 

het belangrijk is dat je zelf actief participeert in diverse netwerken 

of wel netwerksamenleving. De continue ontwikkeling op 

technologisch vlak zorgen er voor dat we nu op een andere manier 

werken, leven en leren. Wat moeten jongeren nu eigenlijk leren om 

optimaal zelfstandig te kunnen opereren en voorbereid te zijn op de 

samenleving in de 21e eeuw? Centraal op onze school staat het 

onderwijs van de 21e eeuw met daaromheen de kernvakken taal, 

rekenen en lezen en de vakken als muziek, bewegingsonderwijs, 

creatieve vormgeving, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. 

Daar tussenin, als een soort brugverbinding, staan samenwerking, 

probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid (computer), 

creativiteit, kritisch denken, communicatie en sociale & culturele 

vaardigheden. Wij gaan ervanuit dat deze vaardigheden van groter 

belang gaan worden. De netwerksamenleving brengt ontzettend 

veel diversiteit met zich mee: kennis van jezelf en van de ander is 

van belang om tot goed samen werken en samen leven te komen. 

Onze huidige maatschappij vraagt al om ondernemende, betrokken 

en nieuwsgierige burgers. Dat zal toenemen. De betreffende 

vaardigheden om je daarbij te helpen zijn qua betekenis en invulling 

aanzienlijk anders dan in de vorige eeuw. 

 

Als school willen we inspelen op die ontwikkeling en hebben een 

methode Wereldoriëntatie gekozen die volledig voldoet aan de 
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onderwijseisen van de 21e eeuw. Uw kind krijgt vanaf komend 

schooljaar géén aparte vakken meer in aardrijkskunde, 

geschiedenis en biologie. In de methode ‘TopOndernemers’ 

zijn deze vakken geïntegreerd (door elkaar). Zo kan het 

voorkomen dat de ene leerling met ‘aardrijkskunde’ bezig is 

en de ander met ‘geschiedenis’ of ‘biologie’. De kinderen 

krijgen een opdracht en gaan daarbij zelf vragen bedenken en 

krijgen vragen van ons – leerkrachten – om een antwoord te 

zoeken in diverse bronnen (boeken, computer, gesprekken 

met derden, excursies etc).  

Kinderen kunnen alleen werken en moeten ook in duo’s of in groepjes werken . Daar waar 

gewenst geven we klassikale informatie opdat we willen dat elk kind van een bepaald onderwerp 

iets moet weten. Opdrachten en vragen worden op verschillende wijze gepresenteerd. Soms een 

toets, soms een verslag in de vorm van een werkstuk of muurkrant, een powerpoint of het maken 

van een filmpje. 

Kortom: De leerkrachten gebruiken coaching vaardigheden om de leerlingen te begeleiden in het 

eigen maken van kennis bij wereldoriëntatie. Daarmee gaan we uw kind in onze optiek beter 

voorbereiden op de toekomst. Een extern bureau zal ons hierbij de komende jaren in 

ondersteunen. We proberen het beste en het mooiste van uw kind naar boven te halen.  

 

Computerhulp 

 

In de vorige Info deden wij een oproep om ons te helpen bij kleien computerproblemen. Yvonne 

Homulle, de moeder van Sophie uit groep 7, heeft hierop gereageerd en wil ons komen helpen. 

Yvonne, alvast bedankt! Wij zijn erg blij met je hulp! 

 

Oudergesprekken 

 

Op vrijdag 19 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. 

In de week van 22 februari vinden de oudergesprekken plaats naar aanleiding van het eerste 

rapport. 

Vanaf vrijdag 12 februari kunt u zich hiervoor opgeven via het Ouderportaal. 

 

Nieuwe eindtoets groep 8; IEP 

 

Sinds vorig schooljaar maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. 

Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de 

basisschool. Scholen kunnen zelf kiezen welke (door het ministerie van OCW toegelaten) 

eindtoets ze afnemen. 

 

Op de Springschans gebruikten wij als onafhankelijke eindtoets de Cito Eindtoets. Vanaf dit 

schooljaar zijn er 3 eindtoetsen die zijn toegestaan.  

Onze stichting ISOB heeft met een werkgroep onderzoek gedaan naar welke toets het beste past 

bij ons onderwijs.  

De Springschans  en alle scholen van het ISOB hebben voor de IEP Eindtoets gekozen, ontwikkeld 

door Bureau ICE.  

 

Wanneer maakt uw kind de IEP Eindtoets?  

De eindtoets wordt in april afgenomen. Daarmee  is het schooladvies leidend bij de toelating tot 

het voortgezet onderwijs.  

De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht, een tweede, objectief 

gegeven die dit schooladvies moet bevestigen.  

De IEP Eindtoets wordt bij groep 8 afgenomen op 19 en 20 april 2016, op 2 ochtenden van elk 

maximaal 2 uur.  

 

Uw kind staat centraal bij de IEP Eindtoets. 

De IEP Eindtoets is een papieren eindtoets die zodanig is samengesteld dat alle leerlingen worden 

uitgedaagd om te laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van taal en rekenen. De IEP 

Eindtoets toetst de onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen.  

De IEP Eindtoets start met makkelijke opgaven, die oplopen in niveau.  



 

Bij de IEP Eindtoets is ervoor gezorgd dat uw kind zich 

volledig kan concentreren op de toets. Uw kind mag in de 

boekjes schrijven en hoeft dus niet met verschillende 

opdrachtenboekjes en antwoordformulieren te werken. 

Dat is wel zo overzichtelijk!  

 

Taal geen struikelblok bij rekenen 

Bij het maken van de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de formulering van de opgaven. 

De vragen bij rekenen zijn zo opgebouwd dat kinderen die meer moeite met taal hebben, niet 

struikelen over de vraagstelling. Elk overbodig detail is weggelaten, de vraagstelling is kort en 

bondig en de antwoordalternatieven zijn op eenzelfde manier opgebouwd.  

 

Meer weten  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Ook kunt u terecht 

op de website van Bureau ICE: www.toets.nl/voorouders .  

Hier vindt u meer informatie en kunt u tevens voorbeeldopgaven bekijken.  

In de klas wordt ook een oefenboekje gebruikt ter voorbereiding. 

 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen bij de leerkrachten van groep 8 of de 

directeur. 

 

Tekenfund; wij gaan tekenen voor een goed doel 

Al onze kinderen gaan tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie in de tekenles een zo mooi 

mogelijke tekening maken. Daarvan worden dan wenskaarten, koffiemokken, placemats en 

allerlei andere leuke spulletjes gemaakt die vervolgens besteld kunnen worden. 

De verkoop geschiedt veilig via eigen webwinkels waarin ook online betaald kan worden. (De 

kinderen hoeven dus niet langs de deur of met geld over straat). 

Voor het zover is gaan wij eerst aan de slag met verf, wasco, ecoline stiften en potloden. Wij 

hopen er met z’n allen een creatieve actie van te maken,  hopelijk met een geweldig resultaat. 

Met de opbrengst willen wij een bijdrage leveren aan de nieuwe toneelgordijnen! 

Binnenkort ontvangt u meer gedetailleerde informatie over onze actie. 

 

Naschoolse musicallessen 

 

Vanaf donderdag 18 februari zullen er twee groepen gaan starten met de naschoolse 

musicalcursus van Sanne Mallant. 

De groepen zullen tien weken lang elke donderdag een uur musicalles hebben, waarbij toneel, 

dans en zang allemaal aan bod komt. 

De laatste les zal een prachtige voorstelling zijn. 

 

PCC Maalwaterrun Run en Walk zondag 17 april 2016 

 
Doe je (weer) mee met de Run? Zit je in de kleutergroep, doe mee met de Bambinirun! Zit je in 

een hogere groep, doe dan mee met de 2 kilometer loop. Als je 12 jaar bent mag je ook 4 km 

lopen!  

 

Doet u ook mee met de Run? U kunt meedoen met de 4 of 10 km loop. Alle parcoursen lopen 

door (het centrum van) Heiloo.  

 

Of doet u mee met de Walk? U wandelt langs mooie en interessante plekken in Heiloo en kunt 

daarbij uit vier afstanden (5, 12 en 16 km) kiezen. Er komt ook een kortere wandelafstand voor 

deelnemers die slecht ter been zijn, met een rollator wandelen of in een rolstoel zitten. 

 

Voor de 8de keer organiseert Rotary Club Heiloo, met ondersteuning van SportRaad Heiloo, 

Atletiek Vereniging Trias en de wandelsportvereniging VIB 2002 dit evenement.  

PCC Heiloo is een erg sportieve school en steunt de Maalwater Run&Walk daarom van harte!  

Het goede doel van de Maalwater Run&Walk is het ‘Rotary Sportfonds Heiloo’. Dit fonds maakt 

sporten voor iedereen mogelijk. Daarnaast komt het inschrijfgeld van uw kind(eren) ten goede 

aan de eigen school. Het inschrijfgeld wordt net als vorig jaar omgezet in sport@school 

sportlessen. Alle reden dus om met het hele gezin mee te doen!    

http://www.toets.nl/voorouders


 

 

De directie en het team van onze school steunt dit evenement 

van harte en stimuleert dat uw kind meedoet!  

Waarom? Omdat we het inschrijfgeld van alle kinderen van 

onze school die meedoen mogen gebruiken voor lessen 

sport@school. Het inschrijven van de kinderen zal 21 maart 

op het schoolplein plaatsvinden. U wordt hierover tijdig 

geïnformeerd.  

 

Wilt u meer weten over de Run&Walk?  

Kijk dan op www.pccmaalwaterrunenwalk.nl  

 

 

Nieuws van Kinderstralen, Lunchen op school – januari 2016 

 
Het jaar 2016 is alweer een paar weken oud. Vorig jaar hebben we afgesloten met het 10-jarig 

bestaan van Kinderstralen Lunchen op school. Op de Springschans hebben we dit uitgebreid 

gevierd tijdens de overblijf. Alle Overblijfmedewerkers en de leerkrachten hebben een heerlijk 

stukje taart gekregen en voor alle kinderen waren er handschoenen, die vast goed van pas zullen 

komen met het koude weer. Verder hadden we tijdens de overblijf ook speciale bediening van 

dames met dienblad-jurken, die rondliepen om de kinderen extra te verwennen. Ook konden de 

kinderen taarten versieren en ballonslingers maken. Kortom het was één groot feest! 

 

   
 

    
 

 

We hopen dat uw kinderen dit jaar ook weer heel veel plezier bij onze overblijf zullen beleven! 

Onze Overblijfmedewerkers en Coördinator zullen zich weer enorm inzetten hiervoor.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Laura Namouss-Blondeau 

Regiomanager Kinderstralen Lunchen op School 

http://www.pccmaalwaterrunenwalk.nl/


 

 

 


