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Beste ouders en verzorgers, 

Tijdens de informatieavond van 25 juni 2019 had u de kans om een vraag achter te 
laten. Deze vragen hebben wij gerubriceerd en beantwoorden wij per rubriek. 

Rekenen en taal 

De kinderen werken tijdens het rekenblok steeds voor een periode van ongeveer 3 
weken aan 1 rekendomein. Deze werkwijze geeft de kinderen overzicht op het 
aanbod en inzicht in hun eigen rekendoelen. Alle domeinen komen 2 keer per 
schooljaar aan bod. Hiermee zijn voor een halfjaarlijks CITO-meetmoment alle 
domeinen aan bod geweest.  

Voor de grote vakantie hebben alle kinderen die nu 
in unit 3 zitten een voortoets gemaakt binnen het 
domein ‘Oriëntatie getallen’. Op basis van deze 
voortoets zijn alle kinderen op de leerlijn 
‘Oriëntatie getallen’ geplaatst en verdeeld in 
instructiegroepen op niveau. Tijdens een rekenblok 
geven 2 leerkrachten korte en activerende instructie 
aan een kleine groep leerlingen en zijn de overige 2 
leerkrachten en de onderwijsassistent op de vloer 
aanwezig als coach. De kinderen werken elke dag 
aan 4 verschillende onderdelen: automatiseren in de 
thuisgroep, instructie, verwerking en spel. Elk kind 

kan op een geplastificeerd strookje zijn/ haar volgorde van de onderdelen zien. Een 
belletje geeft de wisselmomenten aan. Voor de grote vakantie is ook een 
schaduwtoets op het gebied van automatiseren afgenomen. De spellen die de 
kinderen spelen zijn passend bij hun niveau van automatiseren. In unit 3 wordt 
gewerkt met een bandbreedte. Dit betekent dat rekenstof aangeboden kan worden 
van circa midden groep 4 tot circa midden groep 7. Leeftijd is niet meer leidend 
voor het aanbod aan het kind, maar wel waar het kind zich bevindt op de leerlijn. 
In de loop van het schooljaar gaat het unitteam het taalonderwijs op dezelfde 
manier vorm geven. 



Kind in beeld 

Na elke schooldag komt het unitteam samen om de dag te evalueren en een blik op 
de dag van morgen te werpen. Het bespreken van kinderen staat dagelijks op de 
agenda: wat valt op en wat is daarom nodig? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
passend maken van aanbod en inzet van hulpmiddelen als een time-timer of een 
emotiemeter. Bijzonderheden worden genoteerd in het kindlogboek dat van elk 
kind wordt bijgehouden. In dit kindlogboek maken coaches en instructeurs ook 
aantekeningen over de ontwikkeling van kinderen. De mentor van elk kind bekijkt 
wekelijks ieder kindlogboek en onderneemt actie waar nodig. Ook kinderen waar 
weinig tot niks over genoteerd wordt, komen terug in het dagelijkse overleg van 
het unitteam. Op dit moment is er nog geen digitaal portfolio waar ouders de 
voortgang van hun kind in kunnen bekijken. Wij maken de ontwikkeling voor u en 
uw kind vooralsnog op papier inzichtelijk. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

Unit 3 start de dag met een inloop. De thuisgroepleerkracht verwelkomt elk kind. 
De kinderen hebben tijdens de inloop de kans om met de thuisgroepleerkracht of 
klasgenootjes te kletsen. Ook mogen zij rustig in een boekje lezen wanneer zij dit 
willen. Leerkrachten ervaren nu al dat deze inloop gezellig is en zorgt voor een 
rustige start van de dag. Aan het eind van de dag neemt de thuisgroepleerkracht 
van elk kind individueel afscheid. Kinderen kiezen zelf op welke manier zij gedag 
willen zeggen. Gedurende de schooldag 
komt de thuisgroep op diverse momenten 
bij elkaar. Denk aan de opstart van de dag, 
het fruit eten, de lunch, muziekles etc. De 
eerste weken wordt op deze momenten veel 
aandacht besteed aan groepsvorming en 
opbouw van relatie met de mentor. De 
werkwijze in unit 3 biedt veel ruimte voor 
dialoog met kinderen. Kinderen ontvangen 
feedback en reflecteren met het hele 
unitteam op hun werk en gedrag. Doordat 
kinderen dagelijks worden besproken in het 
unitoverleg, kan het hele unitteam inspelen 
op wat er actueel en nodig is voor een kind. 
Op deze manier werken wij met de 
kinderen bijvoorbeeld aan een realistisch 
zelfbeeld, verantwoordelijkheid voor het 
werkklimaat in de unit en het maken van 
handige keuzes. 

Oudercommunicatie 



Op korte termijn formeren we een klankbordgroep van ouders uit unit 3. Met hen 
gaan we in gesprek over en evalueren we inhoud en werkwijze in de unit. 
Daarnaast betrekken we hen bij de ontwikkeling van het onderwijs in de unit en 
gaan we in overleg op keuzemomenten. We zorgen voor een terugkoppeling naar 
alle ouders van unit 3 na een bijeenkomst van de klankbordgroep. 

Onderzoekend & ontwerpend leren 

Op 3 middagen werkt unit 3 aan wereldoriënterende 
thema’s. Onder andere aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur & techniek komen aan bod. 
Het eerste thema is: ‘De aarde is uniek’. Naast de 
lessen uit de methode ‘Blink Wereld’ staan er op 1 
middag taalworkshops op het programma en op 1 
middag creatieve workshops. Tijdens de 
taalworkshops werken de kinderen aan taaldoelen 
uit begrijpend lezen, spreken en luisteren, 
woordenschat en stellen. We integreren taaldoelen 
met de inhoud van het thema en maken zo het 
taalonderwijs betekenisvoller voor de kinderen. 
Tijdens de creatieve workshops worden de 
leerkrachten ondersteund door de vakleerkracht 
handvaardigheid en dans. In de loop van het 
schooljaar zetten we ook graag ouders in bij de workshops. 

Vervolg onderwijs in units 

De eerste geluiden van de kinderen, het unitteam en ouders over de start van unit 3 
zijn positief. Dit geeft volop vertrouwen om met elkaar de inhoud en werkwijze 
verder uit te bouwen. Het team van Het Palet volgt de ontwikkelingen in unit 3 op 
de voet. Unit 4 zal in schooljaar 2020-2021 voortzetten wat met de kinderen in unit 
3 is opgebouwd. Ook unit 2 implementeert gefaseerd in schooljaar 2020-2021 de 
nieuwe manier van werken. Unit 1 start in schooljaar 2019-2020 met het verkennen 
van mogelijkheden om de samenwerking tussen groepen te intensiveren. 
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