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Zandoogje 1 

(Be-)oordelen 

Inspectiebezoek, signaleringsperiode, 

rapporten. 

Er wordt wat af ge- en beoordeeld. 

Vaak wordt een beoordeling gezien als een 

eindpunt. Je werkt ergens hard voor, je oefent, 

je traint, je leert, je doet je best. En aan het 

einde van de streep volgt een beoordeling, de 

afrekening. 

Op school willen we zo niet naar de kinderen 

kijken. Toetsen die afgenomen worden, zijn 

deels om terug te kijken (hebben we de juiste 

dingen aangeboden?) , maar meer nog om 

vooruit te kijken (wat kunnen we beter/anders 

doen?) 

Zo kijken we naar de kinderen, maar zo 

houden we onszelf ook regelmatig de spiegel 

voor. Of laten we een spiegel voor houden, 

zoals bij het inspectiebezoek. 

Jezelf de spiegel voor laten houden vraagt 

soms wat moed en kwetsbaarheid, maar levert 

de mooiste dingen op. 

 

Jezus houdt ons ook de spiegel voor. Hij doet 

dat bijvoorbeeld in de gelijkenissen in Lukas 

15. Als je in de spiegel van Jezus kijkt, zie je 

liefde. Om mee te nemen. En om uit te delen. 

 

Herman van den Berkt 

 

Vakmanschap 
Verantwoordelijkheid 
Vertrouwen  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

agenda – week 10 

lied van de 

week 

 

Abba, vader, U alleen – Elb 376 (groep 3-8) 

zondag  

1 maart 

Feline K. (5 jaar) 

 

 

maandag  

2 maart 

Studiedag, kinderen vrij 

 Justin v P. (8 jaar) 

 

dinsdag  

3 maart 

Hoofdluiscontrole 

 

 

woensdag   

4 maart 

 

 

donderdag  

5 maart 

 

 

 

vrijdag  

6 maart 

Vera v ’t K. (8 jaar)  

Simay S. (8 jaar)  

Romée V. (5 jaar) 

zaterdag  

7 maart 

 

 

 

agenda – week 8 

lied van de 

week 

 

Psalm 73 : 12 (groep 5-8) 

zondag  

16 februari 

Tessa d K. (11 jaar) 

 

 

maandag  

17 februari 

 

Rapport mee / online 

Naud B. (10 jaar) 

Juf Wilrieke (40 jaar) 

dinsdag  

18 februari 

Oudergesprekken 

Juf Jolien (22 jaar) 

 

woensdag 

19 februari 

Speelgoedochtend kleuters 

 

 

donderdag    

20 februari 

 

 Oudergesprekken 

 

vrijdag  

21 februari 

Continurooster (gr. 5 t/m 8) 

Start voorjaarsvakantie om 14.30 uur 

 

zaterdag  

22 februari 

Hidde B. (6 jaar)  

Daan W. (8 jaar) 

Juf Martha (41 jaar) 

http://www.hsn-scholen.nl/
https://www.facebook.com/pages/De-Hoeksteen-Nijkerk/473704219421697
https://twitter.com/de_hoeksteen
mailto:directie.hoeksteen@hsn-scholen.nl
http://hoeksteen.hsn-scholen.nl/


 
 

 

‘Persoonsontwikkeling, om van waarde te zijn!’ 

Jarigen in de vakantie 
 
Zo 23 febr. Jessie vd B. (8 jaar)  
  Sven vd B. (12 jaar) 
  Fem M. (5 jaar)  
  Eva v R. (10 jaar) 
Ma 24 febr. Eva K. (7 jaar) 
  Anna S. (10 jaar) 
  Ginger V. (12 jaar) 
Wo 26 febr. Bram C. (6 jaar)  
  Mirthe H. (12 jaar)  
Do 27 febr. Wytse J. (11 jaar) 
  Juf Anna (33 jaar) 
Vr 28 febr. Bram B. (8 jaar)  
  Stijn d G. (8 jaar) 
 
Inspectiebezoek  
Op donderdag 6 februari hebben we op De 
Hoeksteen bezoek gekregen van de inspectie. Dit 
bezoek is gekoppeld aan het bestuursbezoek, samen 
met een bezoek aan de Ichthus- en de 
Maranathaschool. 
Tijdens het bezoek aan De Hoeksteen zijn er 
verschillende gesprekken geweest met directie, IB en 
een afvaardiging van het team. Ook zijn er 
verschillende lesbezoeken geweest. 
 
We zijn blij met, en trots op de terugkoppeling die we 
van de inspectie gekregen hebben. Alle beoordeelde 
kaders zijn ruim voldoende gescoord. Allen met de 
potentie op, of zeer dichtbij het oordeel ‘goed’.  
 
Buiten de beoordeelde kaders, was de inspectie zeer 
te spreken over de onderdelen pedagogisch klimaat 
en de persoonsvorming (kennis, vaardigheden en 
identiteit), die wij op De Hoeksteen de kinderen mee 
willen geven. 
 

Daarnaast hebben we tips en denkvragen 
meegekregen om ons onderwijs nog meer te 
versterken. 
 
Als team zijn we trots op dit resultaat en deze 
bevestiging van de ingeslagen weg. 
 
Wilt u meer weten? Schiet mij dan gerust even aan ’s 
morgens bij de ingang! 
 
Welkom terug! 
Na de voorjaarsvakantie start juf Bernadette, na de 
geboorte van Ezra, weer in groep 4A.  
Welkom terug juf! 
 
Kinderambassadeurs 
In de vorige nieuwsbrief zijn ze al aangekondigd: 
onze kinderambassadeurs! 
 

Wij zijn de kinderambassadeurs van De Hoeksteen 
Florinte, Ruben, Marc, Mascha , Deon en Eva. Onze 
missie is de school nog beter maken dan dat deze al 
is, door de kinderen hun mening te laten geven. Ook 
willen we dat ieder kind zich veilig en fijn voelt op De 
Hoeksteen. Wij zijn er voor de kinderen wanneer ze 
bijvoorbeeld worden gepest.  
In de week voor de voorjaarsvakantie organiseren wij 
de week van de kinderambassadeurs. Tijdens die 
week kunnen de kinderen ons beter leren kennen 
door verschillende activiteiten.  
Tijdens de opening op maandagochtend 17 februari 
om half 9 willen we graag de burgemeester en de 
krant laten komen.  
Wij hopen dat het een leuke week wordt en dat 
iedereen zich op deze school veilig voelt. 

 
 
Wist u dat de kinderambassadeurs volgende week 
allerlei activiteiten bedacht hebben om zichzelf voor 
te stellen in de groepen? Volgende week, tijdens de 
week van de kinderambassadeurs zal dit plaats 
vinden. 
 
Maandagmorgen wordt deze week om 08.30u. 
geopend met alle kinderen op het plein, door 
niemand minder dan de burgemeester! U bent als 
ouders van harte welkom om dit mee te maken. De 
kinderen mogen gewoon eerst naar hun klas en gaan 
als groep naar het plein. 
 
Signalering, rapport en gesprekken 
In de afgelopen periode zijn er in de groepen weer 
cito-toetsen afgenomen. Halverwege en einde van 
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het schooljaar worden verschillende toetsen 
afgenomen die los staan van de reguliere 
methodetoetsen. Daarmee beoordelen we de 
kinderen niet, maar volgen we de voortgang. 
Deze signaleringstoetsen worden door de 
groepsleerkracht besproken met de Intern 
Begeleiders (juf Wilrieke en juf Judith), zodat er waar 
nodig gerichte aanpassingen gedaan kunnen worden 
in wat we de kinderen aanbieden. 
 
Komende maandag krijgen de kinderen hun 
rapporten mee. Alle kinderen krijgen deze (behalve 
digitaal in het ouderportaal) ook in gedrukte versie 
mee. Na vorig jaar de groepen 1 en 2, krijgen nu t/m 
groep 5 de kinderen het rapport mee in onze nieuwe 
rapportmappen. 
 
Mocht u enig verschil ontdekken in de rapportbladen 
tussen de groepen 3 t/m 8, dan klopt dit. Waar in 
groep 1 en 2 vorig jaar het rapport opnieuw 
vastgesteld en ontworpen is, wordt dit momenteel 
voor de overige groepen gedaan. 
 
Dinsdag 18 en donderdag 20 februari bent u van 
harte uitgenodigd bij de 10-minuten gesprekken. Via 
Parro heeft u zich hiervoor in kunnen schrijven. 
Samen met de leerkracht kunt u in gesprek over de 
ontwikkeling van uw kind(eren).  
We hopen op mooie en goede gesprekken! 
 
Voorjaarsvakantie 
Over een week kunnen we genieten van een heerlijke 
week voorjaarsvakantie. De vrijdag voor de vakantie, 
21 februari, is er continurooster. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 eten dan op school en zijn dan om 
14.30u. vrij. 
 

De voorjaarsvakantie duurt voor de kinderen iets 
langer. Maandag 2 maart, starten we namelijk met 
een studiedag voor het team (zie ook 
https://hoeksteen.hsn-scholen.nl/vakantie-en-vrije-dagen/)  
 
Een hele goede vakantie gewenst! 
 
Schooltijden 
Zoals u waarschijnlijk weet laten we ons informeren 
over eventuele andere schooltijden. We willen daar 
een goed besluit over nemen, op basis van de juiste 
informatie. Wat zijn voordelen? Wat zijn nadelen? En 
welke vormen zijn er? 
 
Om u hierin mee te nemen, organiseert onze MR een 
voorlichtingsavond, waarin Rene Tips u als ouders 
praktische informatie over dit onderwerp geeft.  
Rene Tips is een ervaren directeur, die dit thema op 
meerdere scholen bij de hand heeft gehad. Vanuit 
ouderorganisatie Ouders van Waarde (voorheen 
Ouders&Coo) verzorgt hij ouderavonden over o.a. dit 
thema. 
 
Noteert u de datum, 26 maart, vast in uw agenda? 
Een uitgebreidere uitnodiging volgt. 
 
Ondernemers in de dop 
Groep 8 sluit komende week hun thema af. De 
afgelopen weken zijn zij hun eigen onderneming 
gestart, met alle facetten die daarbij horen (financiën, 
marketing, productie, enz.) 
Waarschijnlijk heeft u in de school alle 
promotiemateriaal voor hun producten en diensten 
wel zien hangen. 
 
Komende woensdag sluiten zij dit af met een heuse 
pop-up store. U bent van harte welkom. De 
uitnodiging vindt u in de bijlage. 
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