
 

Nieuwsbrief                   

Taal- en rekenonderwijs op de Gerardus Majella  
Op de Gerardus Majella hebben we de eerste stapjes gezet op het gebied 
van unit-onderwijs. Gaandeweg komen wij er achter dat het begrip ‘unit-
onderwijs’ niet goed aansluit bij de wijze waarop wij denken over effectief 

onderwijs. Unit-onderwijs blijkt een containerbegrip en wordt door scholen 

op verschillende wijze ingezet. Om verwarring te voorkomen denken wij  
dat de term ‘doelgericht onderwijs’ beter bij onze manier van werken 
aansluit. We spreken van ‘doelgericht onderwijs’ als de activiteiten in dienst 
staan van het behalen van vooraf gestelde doelen. 
Het leerstofjaarklassensysteem is een eenduidig model dat door veel 
scholen wordt ingezet. Een eigenschap van doel-, maar ook kindgericht 
onderwijs, is juist dat het de diversiteit en ontwikkelingsroute van kinderen, 

leraren en scholen centraal stelt. Een dichtgetimmerd model met een 
eenduidige ontwikkelingsroute is daar strijdig mee.  
Onze school staat voor een op leren gerichte innovatie. Daarbij staat de 
inhoud van de verandering ten dienste van een breder doel, namelijk: ieder 
kind het onderwijs bieden dat aansluit bij zijn of haar ontwikkeling. We 
hebben daarbij hoge verwachtingen van alle leerlingen, zodat zoveel 
mogelijk kinderen, zo lang mogelijk, betrokken zullen worden bij de 

instructie in de jaargroep waarin zij zitten. Onze leerlingen krijgen uitleg in 
de basisvakken rekenen en taal omtrent doelen die voor hen van toepassing 

zijn. Op onze school werken we volgens de SLO-doelen rekenen en taal. 
Hierdoor weten wij dat (bijna) alle leerlingen de einddoelen 
(referentieniveau 1F) zullen behalen. Wij streven er natuurlijk naar dat 
zoveel mogelijk leerlingen het streefniveau (referentieniveau 2F of 1S)  

behalen. 
 
In ons didactisch handelen hanteren we daarbij de volgende 
uitgangspunten: 
 
• Instructiegroepen worden geclusterd naar 'doelen'; 
• Leerkrachten bespreken met de leerlingen hun individuele  

 leerdoelen;  
• Leerdoelen zijn zichtbaar in het lokaal; 
• Leerkrachten geven een expliciete, directe instructie;  
• Leerkrachten maken gebruik van visuele ondersteuning;  
• Leerkrachten controleren tijdens de instructie of de leerlingen het  
 begrijpen; 

• De instructie duurt maximaal 20 minuten;  

• Leerlingen krijgen de mogelijkheid tot verkorte of verlengde  
 instructie; 
• Leerkrachten begeleiden leerlingen bij de verwerking;  
• Begeleiding wordt zoveel mogelijk geboden door het stellen van  
 vragen waardoor de leerling zelfkritisch leert kijken naar het eigen  
 handelen; 

• Leerkrachten geven directe feedback tijdens de verwerking van  
 leerstof. 
 
 

 
 

Agenda  

10 december                                  

AC-vergadering 

GMR 

18 december                                                

Meester Sven jarig  

19 december                                      

Kerstviering   

20 december                                                   

Alle kinderen ’s middags vrij    

23 december t/m 3 januari                                                

Kerstvakantie  

6 januari                                                 

MR-vergadering  

7 januari                                      

Luizencontrole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Graag benadrukken we dat er dus niets verandert in onze werkwijze, het gaat puur om een aanpassing van hoe 

we het noemen. 

Even voorstellen  
Ik ben Servera en doe momenteel, als vrijwilliger, ondersteunend werk bij groep 1 e 2, wat 
ik ontzettend leuk vind. 
Ik ben zelf moeder van 3 volwassen zoons van 34, 31 en 28 jaar.  
Mijn hobby’s zijn: mijn hond, lekker in de tuin werken. In de lente/zomerdagen ben ik in 

het weekend te vinden op de camping in Balk, Friesland, waar we een caravan en een 
bootje hebben. Dan gaan we lekker varen op de Friese meren. 
Ik heb 17 jaar bij Dekamarkt in Vaassen gewerkt als caissière, wat ik ook ontzettend leuk 
vond, maar inmiddels ben ik afgekeurd. 
Om niet hele dagen thuis te zitten heb ik me aangemeld als vrijwilliger en gelukkig konden 
ze hier op school wel wat hulp gebruiken. 

Ik hoop hier een leuke tijd te hebben. 
 
Groetjes, 
Servera  

 
Kinderkerstviering Het verhaal van Witte 

Op dinsdag 24 december om 16.30 uur, als het net donker wordt en de lichtjes aan gaan, 
komen we samen in de H. Martinuskerk aan de Deventerstraat in Vaassen.  

In een speciale kerstviering spelen kinderen de hoofdrol in het kerstverhaal. We lezen dit 
jaar over Witte en hoe hij, samen met een kleine herder, een heel mooi cadeau gaat 
brengen naar een bijzonder kindje.  
 
Ook dit jaar kunnen kinderen vanaf groep 3 weer meespelen in het kerstspel. We zoeken 
schaapjes, herders en engelen. Wil je liever zingen met het grote koor? Dat kan ook, vanaf 

groep 5! Er komt nog iemand van de werkgroep de klassen langs bij wie je je op kunt geven. Als je jouw 

contactpersoon toevallig misloopt, of je wil je toch nog opgeven, dan kan dat vóór 15 december bij Renate Hagen 
r.hagen12@chello.nl, zet dan wel duidelijk je naam en leeftijd in de mail. Zoeken wij een mooie rol voor je en 
kiezen we de leukste liedjes om te zingen.  
 
Wij hopen dat er dit jaar weer veel kinderen mee willen spelen en zingen.  
Tot snel! 
 

Werkgroep Kinderkerstviering  

Vaassen/De Vecht/Epe 
 
Psssst: Op kerstavond staat er een wensboom achter in de kerk. Voor wie hang jij een wens op?  
 
Contactpersonen 

Gerardus Majella:  Renate Hagen 
Krugerstee:   Joyce Ekelenkamp 
St. Bernardusschool:  Marjolijne Meuleman 
Anthoniusschool:  Clementine ter Brake 
Sterrenschool:   Meggy Timmer 
 

 
Kerstvieringen met speciale aandacht voor kinderen    
Kerstvieringen 

In de dorpen Vaassen, Loenen, Klarenbeek en Twello wordt er een kinderkerstviering 
gehouden op kerstavond, 24 december. 
 

Vaassen:  16.30 uur in de Martinuskerk 
Loenen:  17.30 uur in de H. Antonius Abt kerk 
Klarenbeek:  18.00 uur in Het Boshuis 

Twello:  18.00 uur in de H. MartinusKerk  
 
Kindje wiegen  
Op de eerste kerstdag, 25 december, staat om 12.00 uur de deur van de stal in de H. Martinuskerk in Twello wijd 
open. Alle kinderen, groot en klein, zijn van harte welkom om op kraamvisite te komen bij het kleine kindje Jezus. 
Pastoor Hermens en Mariska Litjes vertellen het kerstverhaal en samen steken we kaarsjes aan en zingen we 
liedjes. 

 


