
 
Agen da 

9 november  

SO start thema: Het jaar 
door feest” 

 

10 november 17.30-19.00 

Lampionnenshow  

17 november  

Studiedag, leerlingen vrij 

 

24 november 

19.30 MR vergadering 

 

Dag van het onderwijsper-
soneel, 5 oktober 2015 
Maandag 5 oktober was het 
de dag van de leraar. Bij ons 
op school noemen we dat de 
dag van het onderwijsperso-
neel. Immers, iedereen die bij 
ons op school werkt maakt 
iedere dag opnieuw het ver-
schil binnen het onderwijs aan 
het Zeer Moeilijk Lerende 
Kind. 
Vandaag kreeg het personeel, 
naast een heerlijke taart, een 
bericht van onze algemeen 
directeur, dhr. P. Moltmaker: 
"Elke dag Passend Onderwijs 
vormgeven is geen kleinig-
heid. En op de Dag van de 
Leraar mag daar wel eens 
even bij worden stilgestaan. 
Vandaar dat Plateau vandaag 
jullie wil bedanken voor de 
inzet om steeds weer hoge 
verwachtingen van je leer-
lingen te hebben, elke dag 
nieuwe kansen te geven en te 
pakken en de lat voor jezelf 
weer hoog te willen leggen om 
er een mooie lesdag van te 
maken. 
Op de dag van de leraar mag 
de vanzelfsprekendheid er 
even vanaf; geef ook jezelf, je 

collega’s en het team een com-
pliment om er elke dag weer 
wat van te maken. 
Geniet van deze dag en geniet 
vervolgens van alle volgende 
dagen en van de kinderen die 
je verrassen, verbazen en 
soms misschien ook wel eens 
voor problemen stellen. 
Samen maken jullie van pas-
send onderwijs Prachtig Onder-
wijs. Dank daarvoor!" 
 

Lampionnenshow 

De lampionnenshow op het SO 
vindt plaats op dinsdag 10 no-
vember. Tussen 17.30 uur en 
19.00 uur is de school geopend 
om de mooie lampionnen te 
komen bewonderen. Het thema 
van de lampionnenshow is 
“Raar maar waar”.  

 

Kerstmarkt 2015 

Het klinkt nog ver weg, maar 
noteert u het alvast in uw agen-
da? Woensdag 16 december 

houdt de W.A. van Liefland-
school een kerstmarkt. De 
kerstmarkt is van 17.00 uur tot 
19.00 uur. Meer informatie zal 
volgen.  

 

 

 

 

 

 

17 nov.: Leerlingen vrij. 

Alle leerlingen zijn op dinsdag 
17 november de hele dag vrij 
in verband met een studiedag 
van het team.  

 

Studiemiddag Directe In-

structie Model  

De W.A. van Lieflandschool  
werkt sinds een aantal jaren 
met het Directe Instructie Mo-
del (afgekort DIM). Het team 
van de school heeft onlangs 

4 december 

Sinterklaasviering. Leer-
lingen zijn om 12.00 uur vrij 

 

16 december: Kerstmarkt 

17 december: Kerstviering  

HERFSTVAKANTIE  

17 t/m 25 oktober  
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afspraak fout voor en 
bespreekt dit met de 
leerlingen.  

 Nog een keer het goede 
voorbeeld van het ge-
drag laten zien door de 
leerkracht en dit nabe-
spreken.  

 De leerlingen oefenen 
vervolgens zelf de af-
spraak en bespreken dit 
samen met de leer-
kracht na.  

 

In de personeelsruimte van 
het SO staat een bord van 
PBS. Hierop staat per week 
vermeld welke basiswaarde 
(veiligheid, respect of verant-
woordelijkheid) die week aan 
de orde is in de groepen. Te-
vens staat de les van iedere 
groep hierop wekelijks ver-
meld.  

 

Nieuws van de MR 

De eerstvolgende vergadering 

van de MR is op dinsdag 13 

oktober. Dat is na de deadline 

van deze nieuwsbrief. Mede-

delingen naar aanleiding van 

deze vergadering vindt u in de 

volgende nieuwsbrief. Eerder 

hebben wij u aangegeven dat 

Robert Blomsma toetreedt tot 

de oudergeleding van de MR. 

Hieronder vertelt hij meer over 

zichzelf. 

 
Even voorstellen 
Mijn naam is Robert Bloms-
ma, vader van Bart en Emma. 
Ik ben getrouwd met Alies 

een studiemiddag aan het 
DIM besteed onder leiding van 
Hans Veldsink (Bureau Mees-
terschap). Het uitgangspunt bij 
het DIM is dat er momenten in 
het onderwijsleerproces zijn 
waarop de kennis, inzichten 
en vaardigheden die binnen 
een context als betekenisvol 
en functioneel worden be-
schouwd, het best doelgericht 
aan de leerlingen kunnen wor-
den onderwezen. Activiteiten 
als instrueren, uitleggen, voor-
doen, doceren, overdragen, 
presenteren, demonstreren, 
corrigeren, aanwijzingen ge-
ven, feedback geven en eva-
lueren. Kortom, doelgericht 
leren. Het is een leerkrachtge-
stuurde methode. De betere 
resultaten van deze leer-
krachtgestuurde benadering 
door het werken met het direc-
te instructiemodel ontstaan, 
omdat er meer structuur, meer 
ondersteuning en meer syste-
matische instructie wordt ge-
boden.  

Deze eerste, leerzame bijeen-
komst krijgt dit schooljaar nog 
tweemaal een vervolg.  

PBS (Positive Behavior Sup-

port)  

Op het SO worden lessen in 
goed gedrag (PBS) met de 
leerlingen geoefend. Deze 
lessen hebben steeds dezelf-
de opbouw en gaan als volgt:  

 Start van de les: de af-
spraken bespreken met 
aandachtspunten, de 
leerkracht doet het 
goed voor en bespreekt 
de afspraak met de 
leerlingen.   

 De leerkracht doet de 

Blomsma. 
Bart zit sinds 
drie jaar op 
de Van Lief-
landschool 
en gaat met 
veel plezier 
naar school.  
Sinds een 

aantal jaren 

werk ik als facilitair coördinator 

bij Vanboeijen. Een instelling 

voor mensen met een verstan-

delijke handicap. Het werken in 

een instelling met bewoners 

met een handicap doe ik met 

veel plezier en passie. 

Graag wil ik een bijdrage leve-

ren aan de Van Lieflandschool 

door toe te treden tot de MR.  

Onze kinderen zijn kwetsbaar 

en we hopen ze een zo goed 

en veilig mogelijke schoolcarri-

ère te geven met alle beschik-

bare middelen. Ik houd van 

open en transparante commu-

nicatie en om samen te werken. 

 

Bereikbaarheid MR 
Heeft u - naar aanleiding van 
deze informatie - een vraag aan 
de MR? Dan kunt u deze sturen 
naar mr.vanlieflandassen@ 
gmail.com  
 
Namens de MR, 
Wilko Gaastra, voorzitter 

Beachvlaggen 

De school heeft, in het kader 
van de week van het openbaar 
onderwijs, twee Beach vlaggen 
mogen ontvangen. Deze zullen 
ingezet worden bij activiteiten 
binnen en buiten de school. 
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Opening Kinderboekenweek  

Woensdag 7 oktober vond op 
het SO de opening van de Kin-
derboekenweek 2015 plaats. 
De Kinderboekenweek duurt tot 
en met18 oktober. Het thema 
dit jaar is "Raar maar Waar". 
Alle leerlingen van het SO kwa-
men deze ochtend bijeen in 
een feestelijk versierd speello-
kaal. Juf Carina heeft het ver-
haal uit het prentenboek "Anton 
kan toveren" voorgelezen. Ver-
volgens heeft meester Erik, met 
gitaar, samen met een heus 
koor van leerlingen het liedje 
"Raar is leuk" gezongen. Ter 
afsluiting kregen alle leerlingen 
een appeltje. In de klassen 
wordt de komende periode aan-
dacht besteed aan de Kinder-
boekenweek. Zie foto’s in gele 
blok.  

Special Heroes: volleybal 

De komende 3 woensdagen zal 
er weer een activiteit van het 
project Special Heroes op het 
VSO gegeven worden. Deze 
keer gaan we iets doen wat we 
nog niet eerder hebben ge-
daan, namelijk volleybal. Bin-
nen het volleybal is er een me-

thode om het volleybal aan te 
leren, Cool Moves Volley, en 
dat is precies wat we gaan 
doen. 
De volleybalbond stuurt ons 
een echte volleybaltrainer en 
die stelt zich hieronder even 
voor. 

 
Hallo, mijn naam 
is Gert Hamhuis, 
ik kom uit Harden-
berg en ik ben de 
volleybaltrainer 
die 3 keer een 
volleybal les komt 
geven.  

Al jaren geef ik training aan 
kinderen, jeugd en volwasse-
nen. De komende weken gaan 
we bezig met Cool Moves Vol-
ley (CMV). 
Daarmee leer je via verschil-
lende niveaus, op een leuke 
manier, stapsgewijs volleybal-
len. 
Met Cool Moves Volley doe je 
verschillende dingen zoals: 
service, pass, set-up, smash, 
blok en duik. 
We gaan in de lessen een 
aantal van deze acties leren. 
En samen in een team wed-
strijdjes te spelen. Binnen 
Cool Moves Volley zijn er zes 
niveaus, waardoor je op je 
eigen niveau kunt leren smas-
hen, duiken, serveren en blok-
ken. 
 

Eigen Initiatief Model 
Op W.A. van Lieflandschool 
wordt het Eigen Initiatief Mo-
del (EIM) gebruikt als basis 
voor de begeleiding van onze 
leerlingen. Het EIM is een mo-
del dat erop is gericht om de 
zelfredzaamheid te vergroten 
door het leren van algemene 
(denk) vaardigheden die inzet-
baar zijn op elk gebied van het 
dagelijkse leven. Het inzetten 
op elk gebied van het dagelijk-
se leven noemen we generali-
seren. 
We maken onderscheid in het 
denken en het uitvoeren, zon-
der na te denken kun je im-
mers ook niet uitvoeren.  
Met behulp van het EIM leren 
we de leerlingen (weer) be-
wust te worden van het den-
ken voor dat ze ook maar be-
ginnen aan de uitvoering van 
een taak.  
We onderscheiden drie alge-
mene denkvaardigheden; rood 
plannen, oranje bijsturen en 
groen evalueren. Via het 
denklicht zichtbaar in de klas-
sen. (zie hieronder) 

Deze algemene denkvaardig-
heden gebruikt ieder mens 
wanneer men aan een taak 
begint maar men staat er vaak 
niet bewust bij stil. Wanneer 
we aan onze dag beginnen 
bedenken we bijvoorbeeld dat 
we alvast de wasmachine 
kunnen aanzetten voordat we 
een boodschapje doen om 
vervolgens de was uit te han-
gen en een broodje te gaan 
eten. Een simpel voorbeeld 
waar onze leerlingen vaak niet 
over nadenken omdat ze sim-
pelweg de vaardigheden van 
plannen, bijsturen en evalue-

 



ren niet (voldoende) beheer-
sen. 
Door gebruik te maken van een 
denklicht en aan te  sluiten bij 
de vaardigheden en het niveau 
van de leerling leren we de 
leerling zelf verantwoordelijk-
heid te nemen voor het eigen 
denkproces.  
 
In de praktijk praten we over 
het maken van een plannetje 
voordat je begint (rood in het 
denklicht), nadenken terwijl je 
bezig bent (oranje in het denk-
licht) en terugkijken als je klaar 
bent (groen in het denklicht).  
Voor de leerlingen zijn de kleu-
ren en plaatjes een houvast 
terwijl ze nadenken en werken. 
Door stap voor stap deze alge-
mene denkvaardigheden te 
oefenen in de praktijk leren we 
de leerlingen bewust te worden 
van hun vermogen om zelf te 
plannen, bijsturen en evalue-
ren. Ze leren te vertrouwen op 
hun eigen kunnen. 
 
Misschien is dit een wat theore-
tisch verhaal met ingewikkelde 
termen als zelfredzaamheid, 
algemene denkvaardigheden, 
generaliseren, plannen, bijstu-
ren en evalueren.  
Waar het op neer komt is dit; in 
de bijna 3 jaar dat we begelei-
den volgens dit model zien we 
leerlingen groeien in zelfred-
zaamheid, zelfvertrouwen en 
het vermogen tot het zelf oplos-
sen van problemen. 
 

 
 
 
 
 

 
ONDERWIJSKUNDIG EXPER-
TISE CENTRUM VOOR  JON-
GE KINDEREN (4 TOT 7 
JAAR)  
Sinds de zomervakantie gaan 
de jongste leerlingen van de 
Meander (SBO), de W.A. van 

Lieflandschool (SO cluster 3) 
en de Aventurijn (SO cluster 
4) samen op één locatie bin-
nen MFA het Schakelveld 
naar de Trampoline, onder-
wijskundig expertisecentrum 
voor jonge kinderen. 
Binnen de Trampoline wordt 
de expertise van de verschil-
lende scholen benut. Hierbij 
wordt het meest passende 
onderwijs en de best mogelij-
ke begeleiding geboden aan 
leerlingen die (nog) niet kun-
nen deelnemen aan onderwijs 
op een reguliere basisschool. 
Juist bij jonge kinderen is het 
nog niet altijd helder welke 
ontwikkelingsmogelijkheden 
ze hebben en welke onderwijs
- en ondersteuningsbehoefte 
daarbij passen. Door de sa-
menwerking van de verschil-
lende scholen en de expertise 
van het team wordt hieraan 
tegemoet gekomen. 
Aan het einde van de kleuter-
periode wordt er samen met 
ouders/verzorgers gekeken 
naar mogelijkheden voor het 
vervolgonderwijs.   
De Trampoline zoekt hierbij 
ook nauwere samenwerking 
met hulpverleningsinstanties 
zodat de ondersteuning die 
nodig is voor de ontwikkeling 
van de kinderen in samen-
spraak met ouders/verzorgers 
zo optimaal mogelijk geregeld 
kan worden. 
 

De leerlingen van de groepen 
Koala, Moffel en Piertje van 
de Trampoline  zijn al aardig 
gewend op de Trampoline. Ze 
hebben samen met hun juffen 
al veel geleerd, ze werken 
rondom thema’s, gymmen in 
het speellokaal, zingen liedjes, 
spelen lekker buiten en fietsen 
op het grote plein van OBS 
Baggelhuizen etc. Ze leren 
elkaar steeds beter kennen en 
spelen af en toe ook al samen 
buiten op het plein. 
De juffen van de Trampoline 
stimuleren daarnaast even-
eens de samenwerking met 
elkaar. We willen graag van 
elkaar leren en elkaar onder-

steuning bieden in de begelei-
ding van alle leerlingen van de 
Trampoline.  
Bij de opstart van de Trampo-
line heeft het team wel te ma-
ken gehad met een aantal 
verbouwperikelen, zoals niet 
voltooide verbouwing, ICT wat 
nog niet werkte, etc. Daar-
naast is het soms best een 
puzzel om de werkwijze van 3 
verschillende scholen op el-
kaar af te stemmen.  
De verbouw zal verder plaats-
vinden in de herfstvakantie en 
de ICT problematiek is nu al 
grotendeels opgelost . 
Het team van de Trampoline 
is vol goede moed en zeer 
betrokken aan het werk ge-
gaan met de kinderen en deze 
nieuwe, mooie uitdaging.  
Het team zet zich in op de 
ontwikkelingen van de Tram-
poline en vooral op het geven 
van het meest passende on-
derwijs en begeleiding aan de 
leerlingen van de Trampoline. 
 
Namens het Trampoline team,  
Catharina Hoiting,  
locatieleider. 

 

Herfstvakantie 

De herfstvakantie is van 17 
t/m 25 oktober. Wij wensen 
iedereen een fijne vakantie-
week toe! 

DE TRAMPOLINE  
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