
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-01:  

19.00u Informatiemarkt 
voor lr. 10 jr en ouder.  

 

19-02 t/m 23-02:  

Contactweek  

 

Bedankt!  
Wij willen de ouderraad en 
de ouders/ verzorgers har-
telijk bedanken voor de  
ondersteuning bij de diverse 
activiteiten in december! 
We zijn blij dat we daarbij 
jullie hulp hebben.  

Ouderportaal App 
Het is nu ook mogelijk om 
de berichten en foto’s uit 
het ouderportaal te lezen 
via een App. Deze App is te 
downloaden en dient ge-
koppeld te worden aan uw 
account. De informatie over 
het installeren van de App 
is te vinden in het  
Ouderportaal.  
 
Ouderavond 
Noteer vast in uw agenda: 
de algemene ouderavond 
vindt plaats op dinsdag 27 
maart om 19.30 uur.  

Alle ouders/verzorgers 
ontvangen een uitnodiging 
voor deze avond. Graag 
tot dan!  

Informatieavond VSO  
Dinsdag 23 januari 2018 
vindt er een informatie-
avond plaats voor alle SO 
leerlingen van 10 jaar en 
ouder. Deze avond is be-
doeld voor zowel de leer-
lingen als de ouders/ ver-
zorgers om kennis te ma-
ken met het VSO.  
Tijdens de avond wordt er 
iets verteld over het VSO, 
zijn er diverse tafels waar 
de (voor hen nieuwe) 
praktijkvakken  worden 
uitgelegd, wordt er een 
rondleiding over het VSO 
gemaakt, maak je kennis 
met de schoolkantine etc. 
Leerlingen SO van 10 jaar 
en ouder hebben  
een uitnodiging voor deze 
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Gezocht:  
 
 

Wij zoeken een ouder voor de MR.  
Iets voor u?  

 
De MR is op zoek naar een ouder voor de ouder-

geleding. Interesse?  
Zie deze nieuwsbrief voor meer informatie. 
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hebben we gesproken over 
de invulling van de avond. 
Nadere informatie volgt 
binnenkort en ook in de 
volgende nieuwsbrief. No-
teer de datum alvast in uw 
agenda! 
 
Namens de MR, 
Wilko Gaastra, voorzitter 

 
Verkeer 

In het voorjaar zal verkeer 
prominent aandacht krij-
gen, zowel op SO als VSO. 
Binnen het SO sluiten de 
verkeersactiviteiten aan 
bij het thema van Foto-
taal.  
Op dinsdag 6 maart, zal 
op het SO en VSO een 
klassikale fietscontrole 
plaatsvinden. Iedere klas 
zorgt ervoor dat er 1 fiets 
in de klas komt te staan, 
die gezamenlijk gecontro-
leerd gaat worden. Op de-
ze manier worden leer-
lingen geïnformeerd over 
de veiligheidseisen van de 
fiets. Vorig schooljaar 
heeft dit ook plaats gevon-
den en dat was een groot 
succes! 

Op maandag 19 maart zal 
er een individuele fiets-
controle plaatsvinden voor 
de leerlingen van SO Bo-
venbouw en het VSO die 
kunnen fietsen. Na de 
fietscontrole zal er een 
fietsparcours afgelegd 
gaan worden op de eigen 
fiets. Het is dus van be-
lang dat de leerlingen die 
kunnen fietsen, hun fiets 
die dag meenemen naar 
school. Heeft u hierover 
vragen, wilt u dit dan aan-
geven bij de leerkracht.  
 

avond ontvangen. Opgave 
graag bij Esther Boelens 
(esthersmit@liefland-
assen.nl)   

 
Contactweek  
De contactweek vindt 
plaats in de week van 19 
t/m 23 februari.  
Alle ouders/ verzorgers 
worden uitgenodigd door 
de groepsleerkracht voor 
deze contactweek.  
 
 

Nieuws van de MR 
Naast de reguliere onder-
werpen zijn tijdens de MR-
vergadering op 9 januari 
de werving van nieuwe 
leden voor de oudergele-
ding en de voorbereiding 
van de algemene ouder-
avond behandeld.  
 
Werving nieuwe leden 
oudergeleding MR 
De MR is op zoek naar 2 
nieuwe leden voor de  
oudergeleding. Zowel Be-
nice de Vries als onderge-
tekende ronden in maart 
hun 2e termijn van 3 jaar 
af en zijn niet herkiesbaar. 
Hierbij dus de oproep aan  
ouders om zich kandidaat 
te stellen voor de MR. Ben 
je geïnteresseerd en wil je 
een nuttige bijdrage leve-
ren aan de school van  
onze kinderen neem dan 
contact op met mij. Dit 
kan via het e-mailadres 
van de MR: 
mr.vanlieflandassen@ 
gmail.com. Voor meer  
informatie kun je me ook 
bellen op 06-42273557.  
 
Algemene ouderavond 
Op dinsdag 27 maart is de 
algemene ouderavond. 
Tijdens de vergadering 

BOL 
Beste ouders/verzorgers, 
op onze school werken we, 
vooral binnen het VSO, al 
jaren met een model voor 
Begeleid Ontdekkend Le-
ren. De naam die we voor 
dit model gebruikten was 
het Eigen Initiatief Model 
(EIM). 
U leest gebruikten, want we 
hebben op onze school voor 
een andere naam gekozen. 
Voortaan gebruiken we de 
afkorting BOL; Begeleid 
Ontdekkend Leren. 
Waarom? Wij hebben ge-
zien dat deze naam de in-
houd veel beter weergeeft. 
Bij het leren leren, de leer-
lijn waar dit model onder 
valt, gaat het steeds op-
nieuw om begeleid ontdek-
kend leren; onder begelei-
ding jouw algemene denk-
vaardigheden vergroten en 
verbeteren.  
 
Hoewel er inhoudelijk, qua 
aanpak en qua lesgeven 
niets veranderd is, zijn er 
wel een paar verschillen. 
We werken nu met vier 
denklichtjes die ons helpen 
herinneren hoe we een op-
dracht kunnen aanpakken 
(we zetten ons denken 
‘aan’). Het plannen, volgen 
en evalueren, zoals we de-
ze al kenden blijft bestaan, 
maar daar is een belangrij-
ke denkstap aan toege-
voegd. Aan de denkstap 
“plannen”, gaat namelijk 
nog de denkstap 
“voorspellen” vooraf. Door 
specifiek een beroep op het 
“voorspellen” te doen, kan 
de leerling beter bij de 
denkstap “plannen” komen. 
Een leerkracht, assistent of 
begeleider richt de leerom-
geving zo in dat bijna van-
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zelf het eerste denklichtje 
bij de leerling aangaat, 
namelijk “voorspellen” 
waar de les over zal gaan. 
Zo zetten we de leerling 
meteen in de denkstand.  
 
Een voorbeeld: in het  
lokaal liggen maskers in 
allerlei soorten en op het 
digibord zijn afbeeldingen 
van maskers te zien. In de 
dagplanning hangt de 
picto van handvaardigheid 
en de poster van BOL 
hangt op het instructie-
bord. Op de groepstafel 
ligt karton in verschillende 
soorten, maten en kleuren 
klaar evenals plakfiguren, 
glitter, elastiekjes, scha-
ren en lijm. Voor u als ou-
der/verzorger is het nu 
niet moeilijk te 
“voorspellen” wat er in de 
les zal gaan gebeuren. 
Voor veel leerlingen is dat 
lastiger. Wanneer dit niet 
meteen of automatisch 
gebeurt, zal de begeleider 
vragen gaan stellen die 
het denkproces 
“voorspellen” stimuleren. 
 
Ook bij de andere denk-
stappen, plannen, volgen 
en evalueren, zal de bege-
leider vragen stellen die 
het denken van de leerling 
stimuleert. Steeds met als 
doel de leerling zo zelf-
standig en zelfredzaam 
mogelijk te laten functio-
neren. Steeds gericht op 
de logische volgende stap 

Vriendelijke groeten, 
 
Team  
Kind– en Leercentrum 
W.A. van Liefland 

in de ontwikkeling van de 
betreffende leerling. Zo zal 
de begeleider niet alle 
leerlingen dezelfde denk-
stimulerende vragen stel-
len; onze leerlingen zijn 
immers niet hetzelfde.  
 
Onderaan deze pagina ziet 
u een voorbeeld van de 
denklichtjes.  
 
In de volgende nieuws-
brieven bekijken en be-
spreken we de denklicht-
jes één voor één. 
Volgende keer:  
denklichtje 1: Voorspellen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


