
Teamleider 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met 
de invulling van de vacature MT die ontstaan is na het 
vertrek van Sandra. 
Er komt geen tweede directeur als MT lid, het CvB 
heeft in overeenstemming met de MR besloten over 
te gaan naar een MT met directeur en een teamleider.   
Wij zijn blij u te kunnen vertellen dat na de herfstva-
kantie Esther Kamer teamleider gaat worden op de 
Breede Hei. 
 

Esther is vanaf 2007 werkzaam als leer-
kracht en de laatste jaren als Intern Be-
geleider. Esther heeft meegewerkt aan 
het opzetten van de ondersteuning 
structuur en organisatiestructuur op 
school. 

 
Na de herfstvakantie wordt u geïnformeerd over hoe 
IB verder vorm krijgt. 

Carmita 
 
Rekenen 
 
Binnen het rekenonderwijs kunnen we vier verschil-
lende domeinen onderscheiden. Elk domein vraagt 
van de kinderen andere vaardigheden. 
De 4 domeinen zijn: 
 
- Getallen en getalbegrip  
- Meten, meetkunde 
- Verhoudingen 
- Verbanden 
 
In het basisonderwijs wer-
ken we met ons rekenon-
derwijs toe naar referentie-
niveaus. De referentieni-
veaus zijn ontwikkeld om 
er voor te zorgen dat er in het hele Nederlandse on-
derwijs duidelijke doelen zijn om naar toe te werken. 
Het referentieniveau beschrijft wat leerlingen moeten 
beheersen. Voor het basisonderwijs zijn dit er twee 1F 
(het fundamentele niveau en 1S (het streefniveau). Ni-
veau 1 F is wat de leerlingen minimaal moeten beha-
len, voor leerlingen die niveau 1F niet halen, moet een 
ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Niveau 
1S is wat we van de meerderheid van de kinderen ver-
wachten te behalen als ze de basisschool gaan verla-
ten. 

 
 

Datum : 12-10-2017 
Jaargang : 26 
Aflevering  : 04 
Redactie :  f.verdiesen@kpoa.nl 

Agenda 
11 okt. en 13 

okt. 

Schoolfotograaf 

14 en 16 nov. Ontwikkelingsgesprek / 

Adviesgesprekkengroep 8 

05 dec. Sinterklaasfeest 

20 dec. Kerstviering 

09 feb. Carnaval 

16 februari Rapport 1 

19 en 21 februari Ontwikkelingsgesprek 2 

28 maart Grote rekendag 

29 maart Paasviering 

20 april Koningsspelen 

17 mei Schoolreis groep 4 t/m 7 

24 mei Schoolreis groep i. t/m 3 

29 mei t/m 1 juni Avond4daagse Hoogland 

20 t/m 22 juni Kamp groep 8 

27 juni Ontwikkelingsgesprek 3 

04 juli Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

0

6 

Eindejaarsactiviteit 

0

6 

Rapport 2 

1

0 

Afscheid groep 8 / Musical 

Kattenkreet 
 

Op iemand kunnen rekenen. 
(Een betrouwbaar persoon.) 

 

 
 

‘Juf, gaan we vandaag weer rekenen?’ 
‘Reken maar!’ 

Wij delen regelmatig berichten met u. 
De Breede Hei is te vinden op: 

 

www.breedehei.nl 
 

maar ook op: 
 

 
 

Om ons te volgen klik op het logo. 

mailto:f.verdiesen@kpoa.nl
http://www.breedehei.nl/


Om hieraan te werken gebruiken we o.a. de methode wereld in getallen. De referentieniveaus 
zijn hierin opgenomen. Daarnaast bieden we de kinderen ook verschillende onderdelen van het 
rekenonderwijs aan, denkt u dan aan klokkijken, redactiesommen. 
Verder geven we ons rekenonderwijs vorm door verschillende werkvormen en verschillende vor-
men van instructies in te zetten. We werken eerst aan het begrip van rekenen en rekenvaardig-
heden. Dat begint al in de kleuterklassen middels spelenderwijs ontdekken van rekenbegrippen 
en getal beelden creëren. 
In groep 3 en 4 gaan we verder met spelend leren en ontdekken van rekenvaardigheden. Het 
automatiseren van de geleerde vaardigheden gaat dan ook een rol spelen. Het is bijvoorbeeld 
belangrijk om sommen t/m 20 vlot uit te kunnen rekenen,  het rekenen tot 100 is de verdere 
voedingsbodem van het verdere rekenen van hele getallen, kommagetallen, breuken, verhoudin-
gen en procenten. 
Vanaf groep 5 t/m 6 vindt er een uitbreiding plaats van de geleerde vaardigheden. 
Op de Breede hei werken we met experts. Als rekenexpert heb ik afgelopen schooljaar een studie 
tot rekencoördinator gedaan. Van deze expertise maken we binnen het team gebruik. We leren 
van en met elkaar. 
De expert voor rekenen is. 
 

Sandra Schiermann 

 

Het team wenst iedereen 
Een fijne vakantie. 
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Wereldmissiedag 
 
Zondag 22 oktober op wereldmissiedag is er weer een familieviering. Deze 
keer gaat het over je steentje bijdrage in de wereld. Ook kleine steentjes 
kunnen al een beetje verschil maken! Daar willen we het graag met jullie 
over hebben. 
Hopelijk zien we jullie om 9:30 in de st. Martinus kerk 
 
 

Groeten de werkgroep familieviering 
Bidden met kinderen – Hoe doe je dat? 
 
Wanneer: 26 oktober 2017: 
Waar:De Inham om 20.00 uur 
Door wie: Hanna Holwerda 
Voor wie: Ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd  
 
Hoe leer je je kinderen bidden? Soms is het lastig om je kinderen mee te nemen in het gebed en 
om ze te leren bidden. Tijdens de lezing ‘Bidden met kinderen’ beginnen we bij de kern van bid-

den, kijken we naar de verschillende elementen die in het 
gebed een plek (kunnen) hebben en verkennen we verschil-
lende vormen die aansluiten bij kinderen. Tot slot krijgt u 
een praktische handreiking om het gebed vorm te geven, 
namelijk bidden aan de hand van je eigen hand. Na afloop 
krijgt u een werkblad mee voor thuis: alles wat u gehoord 
heeft, samengevat in een werkblad om met uw kind te ma-
ken en samen mee te bidden. 
 

Wie is Hanna Holwerda? 
Haar passie is om kinderen, samen met volwassenen, de lijnen vanuit oeroude bijbel-verhalen 
naar de wereld van nu te laten ontdekken. Door samen te ervaren en samen te doen. 
Met Educatief Bureau Sterrenschip geeft zij haar passie vorm en ontwikkelt en faciliteert zij edu-
catieve projecten waarbij de bijbel centraal staat.  
 
Op deze avond zijn alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom. Wilt u 
zich via de mail bij onderstaand e-mailadres opgeven? Dan weten we op hoeveel personen we 
ongeveer kunnen rekenen. 
 

Jitske Laks 
jitskelaks@gmail.com 
scriba van De Inham 
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