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Beste ouders/ verzorgers, 

 

De eerste weken van 2023 zitten er alweer 

op. Na een periode van gezelligheid en 

leuke activiteiten is het nu tijd voor rust. 

De afgelopen week zijn de leerlingen 

gestart met de tussentoetsen. 

Tussentoetsen zijn toetsen die 

onafhankelijk van de methodes worden 

afgenomen. Ook wel methode-

onafhankelijke toetsen genoemd.  

Het legoproject Future League wordt weer 

opgestart en de vogels rondom school zijn 

geteld. Op 12 mei organiseren we weer 

een voorjaarsmarkt en daar verheugen we 

ons op. Het is al enkele jaren geleden dat 

we dat hebben mogen doen. Informatie 

over de voorjaarsmarkt volgt later.  

We maken er weer een mooi, tweede 

periode van het schooljaar van.   

Nieuwe methode wereldoriëntatie 

Na de kerstvakantie zijn de groepen 3 t/m 

8 gestart met de methode Faqta. Deze 

methode is gericht op de vakken van 

wereldoriëntatie, topografie en 

burgerschap. Aangezien het aanbieden van 

burgerschap al is vastgelegd in onze 

methode de Vreedzame School richten we 

ons met Faqta vooral op wereldoriëntatie 

en topografie. Waar nodig maken we 

gebruik van wat Faqta te bieden heeft op 

het gebied van burgerschap.  

Hoe werkt Faqta? 

Een schooljaar is opgebouwd uit 

verschillende thema’s. van vakantie tot 

vakantie wordt een thema behandeld. In 

een thema komen doelen van alle 

wereldoriëntatievakken (aardrijkskunde, 

geschiedenis, biologie, natuur en techniek) 

aan de orde. Een thema kan worden 

afgesloten op de volgende manieren: 

➢ Met een toets waar thuis voor 

geleerd en geoefend moet worden; 

➢ Het maken van een presentatie, 

waar ook thuis aan gewerkt kan 

worden; 

➢ Door een evaluatie: met 

evaluatieblad of voortgangsblad 

reflecteren op kennen en 

vaardigheden; 

➢ Door een eigen onderzoek: werken 

aan onderzoekvaardigheden (21th 

century skills) 

Aan het eind van groep 8 zijn alle doelen 

op het gebied van wereldoriëntatie en 

topografie die volgens de overheid zijn 

vastgesteld voor het basisonderwijs 

behandeld.  

De leerkracht van uw kind zal 

communiceren hoe een thema wordt 

afgesloten, zodat u weet waar u kind thuis 

mee gaat oefenen of aan gaat werken.  

In het volgende filmpje wordt een 

aanvullende uitleg gegeven over Faqta. Let 

wel: er wordt ook uitleg gegeven voor 

groep 1/2, maar wij gebruiken Faqta vanaf 

groep 3. In groep 1/2  wordt gebruik 

gemaakt van de Kleuteruniversiteit en 

Onderbouwd, waarmee wordt voldaan aan 



de kerndoelen op het gebied van 

wereldoriëntatie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YlILSjVu40c 

 

 

 

 

Huiswerk 

We merken dat nieuwe leerstof meer 

oefening vraagt dan wat we nu doen. We 

hebben het over automatiseren van 

basisvaardigheden voor rekenen en taal 

Het gaat over rekenfeiten(+/-, tafels en 

deeltafels) of basisberekeningen (30+26 en 

50-18) of bijzondere rekenfeiten (4 x 25 of 

4 x 15). Ook voor taal zijn er 

basisvaardigheden die belangrijk zijn om te 

kennen en te kunnen (spelling en technisch 

lezen) Dit zijn vaardigheden die je later 

weer nodig hebt voor nieuwe leerstof.  

Om toch goed door te kunnen gaan met de 

lesstof gaan we regelmatig huiswerk 

(mee)geven. Huiswerk is altijd oefenstof 

wat in de klas al is behandeld. Soms zal het 

huiswerk voor de hele klas zijn, maar het 

kan ook specifiek voor uw kind zijn. 

Huiswerk geven we op verschillende 

manieren. Het kan een lees/werkblad zijn 

of digitale oefeningen, zoals bijvoorbeeld 

een oefenbundel van Gynzy Kids. Ze 

kunnen huiswerk fysiek meekrijgen naar 

huis, maar het kan ook digitaal worden 

gegeven. Het komt dan in Google 

Classroom te staan. Om hierbij te kunnen 

is het belangrijk dat uw kind kan inloggen 

in het Coolportaal. Wilt u controleren of dit 

het geval in?  

We hopen dat we op deze manier samen 

ervoor kunnen zorgen dat de 

basisvaardigheden voor rekenen en taal 

meer geautomatiseerd worden.     

 

Leerlingvolgsysteem 

Deze week zijn we gestart met de 

tussentijdse toetsen. We zijn dit jaar 

overgestapt naar het leerlingvolgsysteem 

van IEP. Vanaf 2019 maken we al gebruik 

van de eindtoets van IEP voor groep 8 en 

vanaf dit jaar ook het leerlingvolgsysteem. 

Deze toetsen zijn afgestemd op elkaar. In 

onze optiek is IEP kindvriendelijk en geeft 

het ons meer informatie over de 

persoonlijke ontwikkeling van het kind. 

Tevens kunnen we m.b.v. het systeem zien 

hoe het kind naar zichzelf kijkt en wat er bij 

hem of haar past. Daar we (leerling, 

leerkracht en ouders) met elkaar over in 

gesprek gaan.  

De eerste ervaring met de toets is positief. 

De toetsen worden digitaal afgenomen. 

Ook is het mogelijk om een papieren versie 

van een toets te maken en voor leerlingen 

die dat nodig hebben kan het voorgelezen 

worden.  

 

Leerplicht en luxe verzuim 

Dit is een bericht van de 

leerplichtambtenaren van de gemeente Aa 

en Hunze. Zij hebben gevraagd het 

volgende bericht met u te delen: 

Het is in Nederland zo normaal dat een 

kind naar school gaat, dat je bijna zou 

vergeten dat er een wettelijke leerplicht 

bestaat. De leerplicht bestaat, omdat we 

het in ons land erg belangrijk vinden dat 

ieder kind dezelfde kansen in het leven 

krijgt. Daarom is het strafbaar als een kind 

https://www.youtube.com/watch?v=YlILSjVu40c


niet naar school gaat. Leerplicht betekent 

ook, dat een kind niet zomaar van school 

mag wegblijven. In de wet staat precies 

wanneer dat wel mag en wanneer niet. 

In de wet staat ook een aantal 

mogelijkheden aangegeven wanneer 

ouder(s)/verzorger(s) verlof voor extra vrij 

voor hun kind mogen aanvragen. De 

directeur kan u hierover eventueel nader 

informeren. 

De leerplichtwet biedt geen ruimte om 

rondom schoolvakanties al vóór de start 

van de vakantie met een leerplichtig kind 

te vertrekken, of langer weg te blijven. Om 

op die manier bijvoorbeeld files te 

ontwijken of langer van de vakantie te 

kunnen genieten.  

Bij het vermoeden van dit zogenoemde 

“luxe verzuim” is de schooldirecteur 

verplicht dit te melden bij de 

leerplichtambtenaar van de 

woongemeente van de leerling. Een 

vermoeden van luxe verzuim kan bestaan 

als ouder(s)/verzorger(s) een 

verlofaanvraag hebben ingediend, maar dit 

niet hebben gekregen en de leerling(en) 

toch afwezig is/zijn. Of wanneer kinderen 

uit hetzelfde gezin op dezelfde dag voor of 

na een vakantie zijn ziek gemeld.  

De leerplichtambtenaar onderzoekt dan 

het vermoeden van luxe verzuim. Wanneer 

de leerplichtambtenaar vermoedt dat er 

daadwerkelijk sprake is van ongeoorloofd 

(luxe)verzuim, dan heeft deze de 

bevoegdheid om hiervoor een proces-

verbaal op te maken. Het proces-verbaal 

wordt ingediend bij het Openbaar 

Ministerie. In het geval van luxe verzuim 

kan er vervolgens een boete worden 

opgelegd aan de ouder(s)/verzorger(s).  

Middels deze informatie bent u als 

ouder/verzorger op de hoogte van de 

mogelijke consequenties van luxe verzuim. 

We hopen natuurlijk dat dit niet zo ver 

hoeft te komen en dat u en uw kinderen 

van de (reguliere) vakantie genieten! 

Met vriendelijke groet, 

De leerplichtambtenaren gemeente Aa en 

Hunze 

 

Legoproject 
Dit doen we weer mee met Future League. 

Een legoproject voor leerlingen van de 

basisschool. Het thema dit jaar is Car go 

Connect waarbij alles draait om het 

oplossen van logistieke problemen. 

Leerlingen leren programmeren, 

oplossingsgericht denken en 

samenwerken. Ze worden uitgedaagd om 

een goed ontwerp te maken over het 

thema. De komende weken gaan ze starten 

met de voorbereiding voor dit project.  

Voor dit project kunnen we jullie hulp 

gebruiken. Vind je het leuk om te helpen, 

neem dan gerust contact op met de 

leerkrachten van uw kind. We houden u op 

de hoogte van het project.   

 

Kunst & Cultuur 

Deze week hebben alle leerlingen de 

Activiteiten Ladder Gieten 2023 mee naar 

huis gekregen. Op deze ladder staan 

allerlei activiteiten waaraan kinderen gratis  

deel kunnen nemen. Alle activiteiten 

worden is Gieten gegeven. In de folder 

staat welke activiteiten er worden 

georganiseerd.  

 

Oudergesprekken 



In de week van 13 maart staan er 

oudergesprekken gepland. De week ervoor 

(6 maart) krijgt u een uitnodiging om in te 

tekenen voor de gesprekken. Deze 

gespreksronde willen de leerkrachten 

graag met alle ouders spreken. Donderdag 

9 maart krijgen alle leerlingen hun rapport 

mee naar huis.  

 

Nieuwe digiborden 

We hebben nieuwe digiborden gekregen 

en daar zijn we erg blij mee. 4 vaste 

digiborden en een mobiel digibord. Het is 

fijn om weer met nieuw materiaal te 

werken dat voldoet aan de norm en vraag 

van ons en de methodes.  

 

Conciërge  

Na ruim 22 jaar stopt Henk Eling met zijn 

werkzaamheden als conciërge op Sws 

Oostermoer. Tonny Mulder neemt de 

werkzaamheden van Henk Eling over. 22 

februari nemen we op gepaste wijze 

officieel afscheid van Henk.  

 

Data 

22-02   voorstelling gr. 1/2  

27-2 – 3-3  Voorjaarsvakantie 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Sws Oostermoer 

 


