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Even bijpraten;  
 
Onderwijs op De Tandem 
Op basis van observaties; gesprekken met kinderen; methode- en Citotoetsen hebben we 
naast ons basisprogramma de volgende doelen voor ogen: 
We willen voor de groepen 5 tot en met 8 extra instructiemomenten voor rekenen uitvoeren. 
Meester Sander zal hiervoor 2 ochtenden (komende 7 weken) extra met kinderen werken 
aan getalbegrip tot 100.000; optellen; aftrekken; vermenigvuldigen en delen. Om uiteindelijk 
kennis toe te passen van breuken; procenten en kommagetallen in inhoud; gewicht; omtrek 
en oppervlakte. 
 
Voor begrijpend lezen leggen we de nadruk op de koppeling met technisch lezen; begrijpend 
luisteren en betekenisvol onderwijs. Met de teksten van Kidsweek en Jeelo is het belangrijk 
dat leerkrachten duidelijk uitleggen en veel hardop voordoen (modelen). Een bewezen 
methodiek hiervoor is begeleid herhaald en hardop lezen via voor-koor-zelf lezen. In de 
lessen is een vast en herkenbaar schema met drie stappen: eerst voorlezen, dan in koor en 
vervolgens zelfstandig. 
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In spellingresultaten zien we dat kinderen minimaal scoren op 'onthoudwoorden'. Dit willen 
we extra inoefenen met behulp van ICT, via adequate programma's en Chromebook. 
Voor kinderen met meer begaafdheid en hoogbegaafdheid zetten we eind groep 4 een 
portfolio in vanuit Jeelo en denkvragen. Een aantal kinderen wonen één keer per week de 
kangoeroeklas blij.  
 
Om dit alles met kinderen uit kunnen voeren, is het belangrijk dat ze zich prettig voelen. 
Binnen ons pedagogische klimaat bespreken we met het team, met de kinderen van 
leerlingenraad en de MR dit schooljaar, hoe beleid op gedrag eruitziet voor de komende 
jaren op onze school.  
 
We wensen, in tijden van corona, dat onze plannen uitgevoerd kunnen worden. 
 
Op 20 augustus is in de nieuwsbrief benoemd dat we de traktatie graag voorverpakt 
ontvangen. Zelf ingepakte traktaties zijn goedbedoeld, maar niet de bedoeling.  
Wij waarderen het enorm wanneer u zich daaraan houdt. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Tanja van Dijk 

directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 


