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Kalender  

Maandag 4/11 Inloopochtend 

Woensdag 6/11 Landelijke staking PO leerlingen vrij 

Maandag 11/11 Meent theater groep 1/2 

Woensdag 13/11 juffen/meesterdag  

Woensdag 20/11 Kinderconferentie groep 7/8 

Woensdag 20/11 Klankbordgroep Knooppunt de Meent 19-20 uur 

Dinsdag 26/11 Locatieleider afwezig ivm Erasmus+ project 

Donderdag 28/11 Juf Miriam afwezig invaller in groep 5/6 

 

 

Nieuwe leerlingen 

Wij krijgen deze maand 3 nieuwe leerlingen!  

Zij heten Fabiën van Doorn (groep 1), Livia Vroegop (groep 1) en Tijmen van Doorn,  

(groep 4) van harte welkom op onze school. 

 

Algemene informatie 

Inloopochtend:  

Op maandag 4 november vindt de eerste inloopochtend van de Meent plaats.  
Vanaf 8:15 tot 8:45 mogen ouders samen met de kinderen binnenkomen. In de klas kan uw 
kind vertellen hoe een dag op school eruit ziet en wat hij/zij allemaal al geleerd heeft.                              
 

Meent theater: 

Op maandag 11 november is het tweede Meent theater van het nieuwe schooljaar.  

Het Meent theater wordt verzorgt door groep 1/2. Vanaf 8.30 uur bent u allen van harte 

welkom om te komen kijken. 

 

                                                      



 

Staking: 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) roept al zijn leden in het basis-, speciaal en voortgezet 

onderwijs op om woensdag 6 november te staken voor een eerlijk salaris en minder 

werkdruk. Het team van de Meent wil hieraan gehoor geven. 

Dit houdt in dat er op deze dag geen lessen worden gegeven en alle leerlingen van de Meent 

vrij zijn! 
 

Jarige juffen en meesterdag 

In verband met de staking van woensdag 6 november is de juffen/meesterdag verplaatst 

naar woensdag 13 november. De ouders van de oudercommissie zullen deze ochtend 

verzorgen. 

 

Verlof aanvragen: 

Steeds vaker krijgen we een verzoek tot verlof voor vakantie buiten de vakanties om. Helaas 
kunnen wij deze niet altijd verlenen in verband met de wettelijke regels. Indien u denkt toch 
hiervoor in aanmerking te komen, kunt u dit nakijken op de site van de rijksoverheid. 

Algemene ouderavond 

Op donderdag 17 oktober was er een algemene ouderavond met als thema Social media. 

Onze gastspreker Rachell van der Ploeg heeft het doel ‘bewustwording van mediagebruik bij 

kinderen’ goed over weten te brengen aan de aanwezigen. Met behulp van stellingen 

ontstonden er interessante gesprekken over het afspraken maken met je kinderen over 

gebruik van de privacy instellingen, het posten van online berichten en de nieuwste rages 

zoals de Tik Tok challenge. 

 

Interessante sites om nog eens te bekijken zijn: 

www.medianest.be                 

www.mediaopvoeding.nl                             

www.digibewust.nl 

 

De kinderen van groep 7/8 zullen in de week van de mediachallenge (8 t/m 15 november) 

ook zelf meer leren over social media. Zijn zij eigenlijk wel bewust van hun eigen 

mediagebruik? 

 

Klankbordgroep 

U bent van harte welkom om op woesdag 20 november te komen op de eerste 

klankbordgroep bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om uw mening en 

ideeën te ventileren over het onderwerp “ Basisschool de Meent op de kaart”. 

Tussen 20:00-21:00 zal deze bijeenkomst plaatsvinden in het knooppunt van de Meent.  

 

Onderwijs 

Studiedag 28 oktober 

Afgelopen periodes zijn we met het team bezig geweest met het formuleren van de visie en 

de missie van de Meent. Tijdens dit traject is er gekeken naar wat we als school willen 

uitstralen. Op de studiedag van afgelopen maandag is deze visie en missie verder 

vormgegeven. Graag presenteren we u daarom hieronder onze vernieuwde visie en missie. 

 

http://www.medianest.be/
http://www.mediaopvoeding.nl/
http://www.digibewust.nl/


 

Visie de Meent 

 

 

Missie de Meent 

Wij willen onze leerlingen zelfredzaam maken en begeleiden in hun cognitieve en sociale 
ontwikkeling. 
 

Op de Meent streven we ernaar om ons te blijven ontwikkelen en elke dag een beetje beter 

te worden. Dromen die we als team willen bereiken zijn niet altijd binnen een korte tijd 

gerealiseerd. Op de studiedag hebben we geleerd hoe we onze dromen stap voor stap 

kunnen bereiken door te werken met een verbeterbord. Een bord waarop we kleine doelen 

(4-6 weken) noteren, waar we aan gaan werken binnen de school, met als uitgangspunt dat 

het ten goede komt aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Tussentijds (om de twee 

weken) worden doelen goed in de gaten gehouden en gëevalueerd. 

 

Het eerste doel waar het team voorgekozen heeft is: 

 

 

Per klas is de uitwerking van het doel nog gespecificeert. Als u benieuwd bent naar dit 

gespecificeerde doel kunt u dit vragen aan de leerkracht van uw kind. 

 

Leesonderwijs 

Op de Meent zijn wij kritisch aan het kijken naar ons leesonderwijs.  
Uit ons leesonderzoek is gebleken dat, wanneer de leerlingen AVI E4 beheersen, leesplezier 
de belangrijkste voorwaarde is om leerlingen te laten lezen. Het ontwikkelen van het 
technisch lezen gaat dan vanzelf, doordat de leerlingen leeskilometers gaan maken. 
 
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat Estafette een methode is die  
volgens ons te weinig toevoegt aan de technisch leesvaardigheden  
van groep 5 t/m 8. In plaats van Estafette gaan deze groepen nu een 
dagelijkse leesles van 30 minuten doen en twee keer in de week  
praten over boeken. In de leesles beginnen de leerkrachten 10  
minuten met voorlezen en praten over een boek, een krantenartikel 
of een tijdschrift waarna de leerlingen 20 minuten zelfstandig lezen.  
 

Ook het begrijpend lezen wordt de komende tijd kritisch bekeken.  
De leerkrachten zijn tot de conclusie gekomen dat zij het fijn vinden om met een methode te 
werken. Zo worden de leestrategieën in methodes stapsgewijs aangeboden en is er een 
duidelijke opbouw voor de leerlingen. Deze stappen geven de leerkrachten en leerlingen 
houvast. De komende periodes proberen wij de volgende methodes uit m.b.v. de 
proeflicenties: Grip op lezen, Leeslink, Atlantis.  
 

  



 

Personeel 
Wijziging formatie 
Graag stellen we  u op de hoogte van een wijziging in de formatie van groep 1/2. 
Vanaf januari zal juf Stephanie ons verlaten om vanaf maart een nieuwe kleutergroep op de 
Sterappel te gaan draaien. Door deze nieuwe uitdaging aan te gaan hoeft juf Stephanie 
vanaf maart niet meer in de invalpool. De plek die door het vertrek van juf Stephanie ontstaat 
zal opgevuld worden door juf Jannie van der Wal. Vanaf november zal zij al regelmatig op de 
Meent aanwezig zijn zodat ze ingewerkt kan worden. 

 
In het zonnetje 

Graag zetten we juf Gerda in het zonnetje. Ze geeft al 20 jaar de levensbeschouwinglessen 

op de Meent. We hebben haar verrast met een prachtig boeket met bloemen. 

Hopelijk blijft juf Gerda nog lang deze lessen geven aan de leerlingen van onze school. 

 

 

 


