
 

Staking!! 
 

Zoals u wellicht al in de media hebt gezien bereiden de bonden weer een stakings-

actie op dinsdag 12 december voor. Deze actie is afhankelijk van het ultimatum dat 

de leerkrachten hebben gesteld aan het ministerie. Het overgrote deel van onze 

leerkrachten heeft aangegeven aan de stakingsoproep gehoor te geven. Dat zou 

betekenen dat de school dinsdag 12 december is gesloten! 

 

Wij hopen van harte dat u begrip kunt opbrengen voor deze actie. Mocht het heel 

erg moeilijk worden passende opvang voor deze dag te regelen voor uw kind, wilt u 

dan contact opnemen met Jan Hollander via info@dirkvandijkschool.nl of kom even 

langs. 

 

In de bijlage vindt u een brief van de groep “PO in actie”  gericht aan de ouders. In 

deze brief worden de redenen voor de staking nogmaals uitgelegd. 

 

Voor vragen kunt u altijd bij mij terecht. 

 

Jan Hollander, locatieleider 

 

Activiteiten deze week 
 

Maandagavond 27 november is er weer een MR vergadering. De vergadering be-

gint om 19.30 (!)  uur in de locatie Zilverschoon. De agenda vindt u op de site. 

 

Kerstviering (reminder) 
 

Donderdagmiddag 21 december zijn alle kinderen vrij! 

Donderdagavond 21 december kerstviering.  

 

Over de precieze tijden wordt u nog geïnformeerd. 

 

 

Thema “Zo vieren we feest(en)” 
 

Dinsdag 21 november hebben we het thema “Zo vieren we feest(en)”geopend. Er was een groot pak gebracht die drie 

kinderen op het podium hebben opengemaakt. In de doos zaten allemaal feestattributen. Zo werd duidelijk gemaakt 

waar het nieuwe thema over zal gaan. Met de hele school werd vervolgens het Kinderen voor Kinderenlied “Wij vieren 

feest” gezongen en gedanst. Uiteraard zullen in dit thema de traditionele decemberfeesten voorkomen, maar gaan we 

ook kijken naar andere manieren van feestvieren.  

 

Over ons onderwijs: Begrijpend lezen (1) 
 

De komende weken willen we wat meer vertellen over het begrijpend 

lezen bij ons op school. Deze week antwoord op de vragen wat begrij-

pend lezen eigenlijk is en hoe u als ouder uw kind kunt helpen deze 

vaardigheid onder de knie te krijgen. We maken hierbij gebruik van het 

artikel Zó leert je kind beter begrijpend lezen. 

 

Nadat je kind heeft leren lezen, komt de volgende stap: lezen om te 

leren. Dat lukt alleen als je kind begrijpt wat hij leest. Begrijpend le-

zen heet dat en het is een vak waar veel kinderen best wat moeite 

mee hebben. Met de juiste aandacht en aanpak kun je je kind goed 

helpen zijn of haar leesbegrip te verbeteren. 
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Wat is begrijpend lezen? 

 

Eenvoudig gezegd: begrijpend lezen houdt in dat je snapt wat je leest. Dat klinkt logisch en dat is het ook, maar het 

betekent niet dat begrijpend lezen vanzelf gaat. Grofweg zijn er drie succespijlers voor leesbegrip: een grote woorden-

schat, kennis van de wereld en voldoende technische leesvaardigheid (vlot kunnen lezen). Dit zijn drie elementen die 

alle drie goed ontwikkeld moeten worden voor het creëren van goed leesbegrip. Wanneer een van de drie niet goed 

ontwikkeld is, kan dit al problemen opleveren. 

 

Toch zijn die drie succespijlers nog geen garantie dat je kind geen moeite heeft met begrijpend lezen. Begrijpend lezen 

vergt inspanning en moeite. Het vereist een bewust, actief en interactief proces vóór, tijdens en na het lezen van een stuk 

tekst. Geen wonder dat veel kinderen moeite hebben met begrijpend lezen. 

 

Begrijpend lezen, een belangrijke vaardigheid 

 

Begrijpend lezen is een heel belangrijk vak op de basisschool, dat dan ook in de Cito-toetsen uitgebreid wordt getoetst. 

Leesbegrip is immers een vaardigheid, waar je in het leven vaak mee te maken krijgt. De meeste Nederlandse kinderen 

hebben echter een hekel aan begrijpend lezen, zo is uit onderzoek gebleken. Dat is jammer, want kinderen die gemoti-

veerd zijn, gebruiken meer strategieën waardoor vervolgens hun leesprestatie verbetert. 

 

Leesplezier helpt om begrijpend lezen te verbeteren 

 

Leesplezier kun je dus beschouwen als de vierde succespijler onder goed begrijpend lezen. Kinderen die met plezier lezen, 

zullen meer gaan lezen en gaan er steeds meer van genieten (omdat ze er steeds beter in worden). Kinderen die met 

tegenzin lezen, bouwen minder leeservaring op en krijgen het steeds moeilijker. 

Als je je kind thuis wilt helpen om beter begrijpend te lezen, moet je dus zorgen dat je leuke boeken en tijdschriften in huis 

hebt. Het is een bekend gegeven dat kinderen die thuis de beschikking hebben over allerlei verschillende leesmaterialen, 

beter scoren op Cito-toetsen begrijpend lezen. 

 

Welke materialen zijn geschikt om begrijpend lezen te oefenen? 

 

Het korte antwoord is: alle leesmaterialen. Van leesboeken en informatieve boeken tot Donald Duck, van recepten tot 

reclamefolders. Door veel te oefenen, leren kinderen steeds vloeiender lezen, bouwen ze hun woordenschat uit en leren 

ze over de wereld om hen heen (de drie succeselementen van begrijpend lezen, weet je nog?). 

 

Het lange antwoord heeft te maken met het eerder genoemde actieve leesproces dat nodig is om teksten goed te 

kunnen begrijpen. In dit actieve leesproces past je kind bewust verschillende strategieën toe: voorkennis gebruiken, voor-

spellen, visualiseren en vragen stellen (meer hierover lees je in het artikel De 4 V’s voor beter begrijpend lezen). Als je kind 

slecht is in begrijpend lezen kan het helpen om hier thuis ook tijd en aandacht aan te besteden. 

 

Samen met een boekje op de bank 

 

Leuk is het om gezellig met je kind en een boekje op de bank te kruipen. Door samen met je kind bezig te zijn met de 

verhaaltjes en de vragen en kom je erachter hoe je kind te werk gaat bij het lezen. Welke leesstrategieën past je zoon of 

dochter al toe en welke nog niet? Je helpt je kind door samen over de tekst te praten en bijvoorbeeld zelf hardop lees-

strategieën toe te passen. “Goh, dit verhaaltje heet ‘zonder zwembroek’ en ik zie een plaatje van een jongen die met 

blote billen in het zwembad staat. Hij kijkt niet zo blij. Wat zou er gebeurd zijn? Zou zijn zwembroek zijn afgegleden toen 

hij van de duikplank sprong? Weet je nog dat jij dat op vakantie ook een keer had?” 

 

Samen bezig zijn met een boekje op de bank is bovendien erg gezellig en creëert een fijne, intieme sfeer rond het lezen. 

 

Nieuws van de Combinatiefunctionaris  
 

Het Veldboeket: 

 

Groep 1 t/m 4: 

 

Het Pietengym afgelopen woensdag 22 nov was een heel groot succes. Aanstaande woensdag is het in de Oosterholt-

hoeve in IJsselmuiden. Deze lijst is inmiddels helemaal vol. Mocht ik nog wel afmeldingen krijgen dan komen er weer 

plekjes vrij op de lijst en kunt u uw zoon/dochter nog inschrijven op Sportpas.  

 

Met vriendelijke groet, 

Esther Voet 
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Herinnering ouderbijdrage 
 

Niet alle ouders hebben de ouderbijdrage voor hun zoon of dochter betaald.  

 

Om activiteiten voor de kinderen van de Dirk van Dijkschool te kunnen organiseren heeft de oudervereniging uw bijdrage 

nodig. Een grote groep ouders heeft inmiddels de bijdrage voor dit jaar overgemaakt naar de rekening van de ouder-

vereniging. Mocht het aan uw aandacht ontsnapt zijn, verzoek ik u de bijdrage (20 Euro per kind) alsnog over te maken 

op het rekeningnummer van de oudervereniging (NL05RABO 0116 9353 08) onder vermelding van de voor en achter-

naam van het kind en zijn/haar groep. Voor meer informatie verwijs ik u naar de webpagina van de oudervereniging op 

de site van de Dirk van Dijkschool. 

  

Zonder uw bijdrage aan de oudervereniging is het niet mogelijk om de activiteiten die u van ons gewend bent te orga-

niseren. 

 

Jaarplanning 
 

Wekelijks vindt u de activiteiten voor de komende week in het oudernieuws. Alle activiteiten vindt u via deze link. 

 

Inschrijving nieuwe kleuters 
 

Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 4 en komt hij/zij bij ons op school dan zouden we het erg fijn vinden de inschrijving 

zo snel mogelijk te ontvangen. Informatie en inschrijfformulieren bij Jan Hollander 

 

Facebook 
 

Wij proberen zo veel mogelijk via de mail te communiceren met ouders om zo papier uit te sparen. Een andere manier 

is via Facebook. Ga, als u dat nog niet hebt gedaan naar https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool  . Klik op de  

knop Vind ik leuk en u blijft op een snelle manier op de hoogte van het laatste nieuws. Ook bij calamiteiten zullen we 

van dit medium gebruik maken. 

 

Fotopagina site 
 

Het wachtwoord voor de fotopagina van de site is dvdfotos. 

 

 

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dirkvandijkschool.nl_mib9di0bme7i9q3eq5l4lktf40@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Amsterdam
https://www.facebook.com/DirkVanDijkschool

