
Nieuwsbrief PC Basisschool “Het Mozaïek”  

Beste ouders, 
Op de dag na de herfstvakantie had 

het team een studiedag. Deze stond 

geheel in het teken van onderzoekend 

en ontwerpend leren (OOL). 

Op het Mozaïek willen wij kinderen in 

alle groepen uitdagen om een creatie-

ve en onderzoekende houding te ont-

wikkelen en het onderwijs zo inrichten 

dat het uitlokt tot nieuwsgierigheid, 

doordenken en doorvragen. Het gaat 

dan over het ontwikkelen van vakover-

stijgende vaardigheden zoals creativi-

teit, ondernemingszin, probleemoplos-

send vermogen, samenwerken, initia-

tief, leiderschap en kritisch en analy-

tisch denken. Hierbij willen wij de on-

derwijstijd effectief benutten en een 

rijke leeromgeving bieden.  

De didaktiek van onderzoekend & ont-

werpend leren (O&O) past hier bij. Een 

vraag die ons bezighoudt is hoe wij 

vakken/speerpunten in de school nog 

verder kunnen verdiepen en aan elkaar 

kunnen verbinden. Waar nu nog zaken 

los van elkaar staan, willen wij in de 

toekomst meer geïntegreerd gaan wer-

ken. Bij vakken zoals aardrijkskunde, 

biologie en geschiedenis is dat bijvoor-

beeld heel goed mogelijk.  

Dit betekent dat er onderzoek gedaan 

moet worden en dat zaken opnieuw 

tegen het licht moeten worden gehou-

den. Dit vraagt natuurlijk om tijd en 

een zorgvuldig proces, want als wij op 

een andere manier willen werken, 

vraagt dat ook wat van de leerkrachten 

en de professionalisering van leer-

krachten.  

In de school werken wij daarom met 

verschillende leerteams, die zaken on-

derzoeken en gezamenlijk leren.  

 
De leerteams die zich vooral bezighou-

den met onderzoekend en ontwerpend 

leren zijn de leerteams:  

Wetenschap & technologie, Kuvo 

(kunstzinnige vorming) en ICT.  
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 Dag van de Tech-

niek 

Kalender 

 5 dec Sinterklaas-

viering 

(continurooster, alle 

kinderen zijn om 

14.00 uur vrij) 

 21 dec kerstvie-

ring 

 22 dec alle kin-

deren om 12.00 uur 

vrij. De kerstvakan-

tie begint! 

Wij gebruiken onze studiemomenten 

dit schooljaar om onderzoeksresulta-

ten te delen, van en met elkaar te 

leren en om tot afstemming te komen. 

Zo heeft het team in januari bijvoor-

beeld een workshop over het leren 

opstellen van onderzoeksvragen (met 

kinderen).  

Kuvo  

In de afgelopen jaren hebben wij in-

tensief samengewerkt met de Vrije 

Academie (nu een onderdeel van 

DOK) aan het project Cultuureducatie 

met Kwaliteit, ook wel Cultuurhelden 

genoemd. Bedoeld om de kunstzinnige 

vorming op school te verbeteren en 

meer diepgang te geven aan creatieve 

processen.  

Inmiddels zijn wij vier jaar verder en 

is er heel veel veranderd en verbe-

terd. De didaktiek van onderzoekend 

en ontwerpend leren wordt bij deze 

lessen gebruikt en lessen, die zijn ont-

worpen in de afgelopen jaren, worden 

nog meer verfijnd. In het begin van 

het traject was vooral het leerteam 

actief in het ontwerpen van de lessen. 

Nu is het gehele team hierin actief en 

heeft de vrije academie nog een coa-

chende rol.  Wij werken er naar toe 

dat alle leerkrachten in staat zijn om 

een creatief proces goed op te starten, 

aan te sturen en te begeleiden naar 

een eindresultaat. Wij doen dit jaar 

drie grote creatieve projecten op 

school. Alle groepen doen hieraan mee 

en alle kunstdisciplines worden aange-

boden.    

De digitale schoolkrant die u recente-

lijk heeft ontvangen is hier een mooi 

voorbeeld van. U herinnert zich vast 

ook nog wel een van onze hoogtepun-

ten: de zeepkistenwedstrijd.   

De vrije academie leert ook veel van 

ons over de aansturing van groepen 

en het werken in leerteams.  
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Wetenschap & technologie (W&T) 

Het leerteam onderzoekt hoe wij in de 

toekomst W&T (waaronder aardrijks-

kunde, natuur en techniek en geschie-

denis) in samenhang kunnen aanbie-

den. Het team heeft een inspiratie-

workshop gevolgd, waarbij een metho-

de werd gepresenteerd. Deze work-

shop heeft ons aangezet tot het naden-

ken over de te maken keuzes t.a.v. de 

visie en de werkwijze op het gebied 

van W & T.  

Ondertussen worden in het team aller-

lei proeftuinen uitgezet.  Er wordt ge-

oefend in de klas met het doen van 

onderzoekjes en het maken van ont-

werpen. Hiervoor gebruiken wij een 

lesfasen model: 

ICT 

ICT is geen doel op zich maar een mid-

del om in te zetten bij de lessen en 

OOL. De computer wordt meer ingezet 

op school. In de bovenbouw is dit heel 

zichtbaar. De leerlingen in groep 6 t/m 

8 hebben allemaal de beschikking over 

een chromebook, voor de verwerking 

van de rekenstof en oefenstof bij be-

paalde vakken. Ook wordt er sinds dit 

jaar gebruik gemaakt van google class-

room voor de weektaak en het huis-

werk. Uiteraard wordt er nog veel met 

boeken en schriften gewerkt. In groep 

1 t/m 5 wordt voornamelijk de oefen-

software bij de methodes gebruikt.  

Het leerteam buigt zich over het effec-

tief inzetten van ICT en het optimaal 

gebruik maken van de programma’s 

die wij nu tot onze beschikking heb-

ben. Ook lessen mediawijsheid worden 

dit jaar weer gegeven.  

De ontwikkelingen in ICT-land gaan 

snel. Onderwijskundige, technische en 

financiële zaken moeten goed door-

dacht worden. Het ICT leerteam stelt 

dit jaar een actieplan op voor de ko-

mende schooljaren. Het leerteam krijgt 

hierbij begeleiding van een procesbe-

geleider. Daarnaast doet Petra Bouwer, 

leerkracht groep 4 HVD, een speciale 

opleiding voor ICT coördinator op 

school.  

Kerstspel                                        
Het is weer bijna kerst 

en dat wordt natuurlijk 

niet gevierd zonder 

kerstspel. Op 25 decem-

ber om 10:00 uur heeft 

de Hofkerk een kerstvie-

ring. In deze viering is 

ook een kort kerstspel/

musical.  

Dit spel heet Hotel Toe-

kan. Voor dit kerstspel 

zoeken zij spelers. Of je 

nu jong, oud, groot of 

klein bent, als je wilt 

meespelen laat het we-

ten via de mail:                             

dana.witte@hotmail.com  

Er wordt geoefend op :                    

- zondag 26 november 

11.30 1e doorloop na de 

dienst;                                       

- zondag 10 dec. 11.30 

uur repetitie na de 

dienst;                                       

- zondag 17 december 

11.30 uur repetitie na 

dienst                                     

- vrijdag 22 december 

16.00 uur, generale re-

petitie 

We hopen op veel aan-

meldingen! 

Met vriendelijke groet, 

Dana Witte, namens de 

Hofkerk 

Leerteam PR & Communicatie 

Er is ook nog een vierde leerteam in de 

school. Dit leerteam richt zich op de 

communicatie/informatie over de 

school aan belanghebbenden.  

Een belangrijk doel dit schooljaar is om 

onze eigen ouders mee te laten bele-

ven in de zaken die wij doen op school. 

Voorbeelden hiervan zijn de digitale 

schoolkrant, maar ook het gebruiken 

van Parro. De app die ons de mogelijk-

heid geeft om een fotootje met u te 

delen of u snel te informeren over iets. 

Een ander product van het leerteam  

was de zomerborrel, waar wij met z’n 

allen van hebben genoten. Maar ook 

heeft het leerteam gewerkt aan de 

nieuwe website.  

Nieuwe website                              
Met grote trots laten wij u weten dat 

na een aantal weken van hard werken 

door Erik de Vries van De Vriesstijl on-

ze nieuwe website is gelanceerd.  

De website is een prachtige weergave 

van de school en ons onderwijs. Het 

geeft de school letterlijk een gezicht. 

Wanneer u de website bekijkt dan zult 

u opnieuw klassenblogs aantreffen. 

Deze zijn nu nog leeg, maar worden 

binnenkort gevuld. De blogs zullen die-

nen om een kijkje te nemen in de 

groepen. En niet meer als dagelijkse 

weergave van de activiteiten in de 

klassen. Tegenwoordig gebruiken we 

daar, zoals u weet, de app Parro voor.  

Schoolfruit 
Sinds 13 november ontvangen wij 

weer gratis schoolfruit! Voor ieder kind 

3 stuks groente of fruit per week. Het 

schoolfruit is een extraatje en komt 

dus niet in de plaats van het tussen-

doortje dat de kinderen zelf meenemen 

naar school. 

Deze week ontvingen wij peren, man-

darijnen en wortels. We zijn blij met al 

die heerlijk gezonde tussendoortjes en 

de kinderen genieten er ook zichtbaar 

van. 
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Intern begeleider                   

Op de beide locaties van het Mozaïek is 

een intern begeleider werkzaam. Op de 

locatie Voordijkshoorn is dat Inge Ho-

ving en op de locatie Hof van Delft Jo-

landa Korthout. 

 

 

Wat doet een intern begeleider 

precies?                                            

Het werk van de intern begeleider is 

erg gevarieerd. Er is een nauwe sa-

menwerking met zowel de directie als 

met de leerkrachten van de school. De 

school volgt de ontwikkelingen van 

elke leerling zodat het onderwijs zo 

goed mogelijk kan worden afgestemd 

op de leerling. De intern begeleider 

bewaakt dit proces en coacht de leer-

krachten hierbij. Waar een leerkracht 

vaak maar één jaar betrokken is bij de 

leerling volgt de intern begeleider de 

leerlingen en hun onderwijsproces ge-

durende de gehele schoolloopbaan. 

Iedere leerkracht krijgt te maken met 

kinderen die extra hulp nodig hebben, 

of juist meer uitdaging zoeken. De in-

tern begeleider ondersteunt de leer-

krachten hierbij. Zij helpt de leerkrach-

ten om de onderwijsbehoeften van de 

leerling in kaart te brengen en denkt 

mee over de aanpak. Als externe hulp 

nodig is dan organiseert de intern be-

geleider dit. 

Taken van een intern begeleider     

Bijdrage zorgbeleid                                           

De intern begeleider denkt mee over 

het beleid op het gebied van onderwijs 

en zorg en vertegenwoordigt de school 

in intern en extern overleg op het ge-

bied van zorg. 

Coördinatie en uitvoering zorgbeleid             

De intern begeleider organiseert de 

afname van toetsen, voert groeps– en 

leerlingbesprekingen, organiseert en 

coördineert in– en externe hulp, aan-

name van leerlingen en verwijzingen 

en bewaakt de overgang naar het 

voortgezet onderwijs. 

Leerkrachtbegeleiding / coaching                  

Ondersteunt, coacht, begeleidt en ad-

viseert leerkrachten bij het opstellen 

van plannen voor de groep of een leer-

ling, bij didactische vragen en bij ge-

sprekken met ouders en zorgleer-

lingen. 

Alle aanwezige ouders 

hebben de informatie 

van die avond op papier 

meegekregen. Was u 

die avond verhinderd, 

maar wilt u wel graag 

de informatie dan kunt 

u dit bij de medewer-

kers van de BSO aange-

ven of bij het locatie-

hoofd Annette van Welie 

T. 06-11488275 

E. avanwe-

lie@kinderopvang-

plein.nl 

Tot slot: de bijeenkomst 

is door alle aanwezigen, 

zowel ouders als SRK 

als zeer prettig ervaren. 

De informatieavond zal 

dan ook zeker herhaald 

worden. 

Annette van Welie,   

locatiehoofd’ 

Huiswerkklas   
De huiswerkklas is voor 

leerlingen, die naast de 

hulp van thuis, nog een 

extra zetje nodig heb-

ben bij het leerwerk. 

Denk hierbij aan het 

leren plannen, samen-

vatten van leerteksten, 

begeleiding bij het ma-

ken van een powerpoint 

en overhoringen.  

De huiswerkklas vindt 

na schooltijd plaats op 

woensdag van 12.15- 

13.00 . 

Als u denkt dat dit mo-

gelijk ook iets voor uw 

kind zou kunnen zijn, 

dan kunt u contact op-

nemen met de groeps-

leerkracht. Zij zullen u 

doorverwijzen. 

 

 

Informatieavond TSO 

Op dinsdag 7 november jl. vond de 

eerste TSO informatieavond plaats. 

Deze informatieavond is onderdeel van 

het verbeterplan naar aanleiding van 

de enquête die vorig jaar door de 

school is gehouden onder alle ouders. 

Voor de TSO informatieavond waren 

dan ook alle ouders van het Mozaïek 

uitgenodigd. 

Op deze avond hebben we uiteindelijk 

zo’n 16 ouders mogen verwelkomen. 

Na een korte inleiding hebben de TSO 

coördinatoren van beide locaties ver-

teld hoe de TSO verloopt van het mo-

ment dat de school uitgaat tot het mo-

ment dat de school 

weer begint, wat 

de afspraken en 

regels zijn en hoe 

de communicatie 

verloopt met ou-

ders en school op 

het moment dat 

het toch niet goed 

gaat. 

Hierna was er alle gelegenheid om vra-

gen te stellen. 

Met name over de communicatie als 

het niet goed gaat, waren er vragen 

over hoe en wie dit doet. Wanneer er 

zich tijdens de TSO bijzonderheden 

hebben voorgedaan, meldt de TSO 

medewerker dit bij de leerkracht op 

het moment dat de kinderen teruggaan 

naar de klas. Daarnaast neemt in een 

aantal gevallen de TSO coördinator 

met u als ouder contact op. Dit kan 

zijn tijdens de TSO of daarna, afhanke-

lijk van de situatie die zich voordoet. 

Hierbij wordt altijd een afweging ge-

maakt of de situatie aanleiding genoeg 

is om de ouder te bellen. Op deze 

avond is daarbij benadrukt dat wan-

neer u als ouder graag over een situa-

tie door ons gebeld had willen worden, 

dat u dit altijd bij ons aan kunt geven. 

Als u vragen heeft of er zijn onduide-

lijkheden, wij horen u graag! 

Op onze beurt hebben wij de avond 

afgesloten met de vraag hoe u als ou-

der graag geïnformeerd wordt en blijft 

over de TSO. Deze vraag wil ik hierbij 

nogmaals aan alle ouders stellen. Ik 

ontvang uw suggesties graag!            
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Dag van de Techniek 
Op de dag van de techniek gaan basisscholen op bedrijfsbezoek bij technische ondernemingen. De bedrijven 

ontvangen de kinderen in hun bedrijf en op die manier zien kinderen hoe techniek in de praktijk werkt. 

Een aantal van de kinderen van groep 8 van de locatie Voordijkshoorn heeft een verslagje geschreven van deze 

dag. 

De helft van groep 8 ging naar twee bedrijven toe. Eén bedrijf dat was Joop 

Keyzer bv. Daar zijn we met 10 kinderen naartoe gegaan. Het is een installa-

tiebedrijf. Eef, een meneer die ons ontving, legde allerlei dingen aan ons uit 

over wc’s en douches en kranen en waar dat van is gemaakt natuurlijk. Hij liet 

ook zien hoe je dakgoten maakt. Daarvoor ging hij wat buizen vast maken en 

een paar kinderen mochten toen zelf gaan knippen en vast maken. Hij vertelde 

nog veel meer over wat ze nog meer doen. We kregen ook wat eten en drinken 

en iemand mocht ook een buisje meenemen wat iemand had geknipt en aan 

het einde toen kregen we een meetlint en daar stond op Joop Keyzer bv 25 

Jaar. Namens onze groep: bedankt dat we langs mochten komen en wij bedan-

ken Eef dat hij ons die dag wilde rond leiden. We hebben het heel leuk gehad. 

Rick  

Rara…. waar waren we? Toen we binnenkwamen deden we de jassen uit en 

gingen we zitten. Als eerst kregen we uitleg wat we moesten doen. We 

moesten een klok ontwerpen van hout. Iedereen had een cijfer. We moesten 

een ontwerp maken van dat cijfer. Als iedereen een ontwerp had dan ging 

een man die daar werkt het scannen door het op de computer te zetten. Het 

ontwerp van diegene moest in een apparaat die het op de computer scant. 

Toen gingen we naar een andere ruimte die de cijfers uitging snijden. Dat 

duurde even maar toen het klaar was toen konden we de plakkers er af gaan 

halen en op de klok plakken. En sommige moesten kleine dingen eruit prik-

ken. En als laatste gingen we op de foto met de klok.  

Danielle  

 

We gingen op de fiets naar een heel groot huis (soort kantoor) en daar ging 

je in 2 groepjes van 5 kinderen  wat doen. De ene groep ging zijn/haar 

droomhuis tekenen en de andere groep ging meten en de dingen die geme-

ten waren moest je op schaal tekenen. Je leerde ook hoe je het beste iets 

kon meten. Het was super interessant.  

Lisa S. 

 

 

 

Ik ben met mijn groepje naar de Stichting Opnieuw geweest. Dat is voor 

scholieren die van school gestuurd zijn. Daar krijgen zij een nieuwe kans 

(vandaar opnieuw). Je mocht je fiets pakken zodat ze je leerden om kleine 

reparaties te maken, mijn fiets maakte een raar geluid als ik fietste en de 

persoon die mij hielp zei dat er iets los zat en dat ik goed moest kijken bij 

het achterwiel en ik heb het dus zelf gemaakt. Dat ging ook zo bij Nathalie, 

Kawthar, Tess en dus bij mij. Daarna gingen we naar de fietsenwinkel, daar 

verkochten ze zo gerepareerde fietsen dat ze nieuw leken voor niet zo veel 

geld. Daarna deden we een rollenspel. Ik was de (zogenaamde) dochter van 

Tess en de fietsenverkoper Zij waren (zogenaamd) getrouwd en Nathalie 

was de verkoper. Het was erg leuk. En aan het einde kreeg iedereen een 

certificaat met op de achterkant een kaart van 15% korting op aankopen en 

reparaties. Het was erg leuk.     

Eva 



Nieuwe kleutergroepen      

De school groeit en daar zijn wij erg 

blij mee! Op de locatie Voordijkshoorn 

verwachten wij dit schooljaar nog 18 

kinderen erbij die vier jaar moeten 

worden. Op de locatie Hof van Delft 

zijn dit er maar liefst 23! 

Op de locatie Voordijkshoorn zijn de 

groepen 1-2A en 1-2B net als groep 1 

op de locatie Hof van Delft nu al erg 

vol. Met zoveel nieuwe kinderen in 

aantocht vraagt dit om uitbreiding.  

Het is de intentie om vanaf januari op 

beide locaties een nieuwe kleutergroep 

te starten. Dit zal een voor beide loca-

ties een instroomgroep met jongste 

kleuters zijn. Wij gaan nog bekijken 

welke kinderen in de huidige groepen 

blijven en welke kinderen meegaan 

naar de instroomgroep. De onderwijs-

behoefte en de groepsdynamiek spelen 

hierbij een belangrijke rol.  

Er staan inmiddels twee vacatures uit. 

De komende tijd houden wij ons bezig 

met het aantrekken van nieuw perso-

neel. Door het lerarenkort blijkt het 

niet eenvoudig om nieuw personeel te 

vinden. De ouders van de leerlingen 

van de betreffende groepen en de ou-

ders van de nieuwe leerlingen worden 

hier t.z.t. over geïnformeerd.  

Schaken 

Op de locatie Voordijkshoorn leren de 

kinderen van groep 5 t/m 8 elke dins-

dagmiddag na schooltijd bij de BSO 

schaken. Ook de kinderen die geen 

gebruik maken van de BSO mogen aan 

deze lessen deelnemen. In vijf lessen 

leren zij hoe de schaakstukken neerge-

zet moeten worden, hoe er met de 

stukken gespeeld kunnen worden en 

hoe je iemand snel schaakmat kan zet-

ten.  

We sluiten de lessenreeks op 19 no-

vember af met een onderling schaak-

Onderwijs-

assistente                         

Op de maandag en don-

derdagochtend werk ik 

als onderwijsassistente 

op de locatie Voordijks-

hoorn. 

In de onderbouw haal ik 

kleine groepjes kinderen 

uit de klas. Deze kin-

deren hebben extra 

hulp en aandacht nodig. 

Dit kan op verschillende 

gebieden liggen bijvoor-

beeld concentratie; 

taalachterstand of een 

rekenachterstand. Ik 

doe met hen reken- en 

woordenschatactivitei-

ten. De extra onder-

steuning kan hen hel-

pen weer makkelijker in 

de groep mee te doen.  

De kinderen krijgen veel 

beurten, er is sprake 

van pre-teaching en 

meer herhaling.  

Ook kinderen uit de 

midden en bovenbouw 

komen bij mij. Meestal 

individueel of in twee-

tallen. Met hen oefen ik 

specifieke onderdelen 

van taal (spelling, le-

zen) of rekenen (tafels, 

procenten). 

Adrianne van Peet – van 

Maanen 

Graag uw aandacht….    
Helaas lukt het nog niet iedereen om 

op tijd in de klas aanwezig te zijn. Dat 

is vervelend want het is storend voor 

de kinderen en de leerkracht wanneer 

er tijdens de start van de les steeds 

iemand binnenkomt. Het is ook storend 

voor degene die de voordeur moet 

openen. We zijn aan het werk en dat 

lukt niet wanneer we geregeld naar de 

voordeur moeten lopen voor kinderen 

die te laat zijn of ouders die vergeten 

spullen langs komen brengen. Graag 

uw aandacht hiervoor! 

Om 8.20 uur en 13.05 gaan de deuren 

van de school open en is er een inloop-

tijd van tien minuten. De lessen star-

ten om 8.30 uur en 13.15 en het is de 

bedoeling dat alle kinderen op die tij-

den in de klas aanwezig zijn en dat de 

ouders de school hebben verlaten, zo-

dat we op tijd met de lessen kunnen 

beginnen.  

Wie na 8.30 

uur en 13.15 

uur de klas 

binnenkomt 

zonder geldige 

gelden is te 

laat en dit no-

teren wij als 

ongeoorloofd 

verzuim. Wie 

drie keer ongeoorloofd heeft verzuimd 

krijgt een gele kaart mee naar huis. Na 

zes keer ontvangt uw kind een oranje 

kaart. Naar aanleiding hiervan wordt u 

uitgenodigd voor een gesprek met de 

leerkracht om samen te kijken naar 

een oplossing om het ongeoorloofde 

verzuim tegen te gaan. Mocht dit geen 

effect hebben dan zal na negen keer 

een rode kaart worden uitgedeeld en 

bij een tiende keer wordt een melding 

in het verzuimregister gedaan. U zult 

dan een uitnodiging krijgen van de 

leerplichtambtenaar voor een gesprek. 

Uiteraard gaan wij er vanuit dat het 

zover niet hoeft te komen. 

Met vriendelijke groet, 

M.C. Wijshake-Laarberg 
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