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Jaarplan 2021-2022 
De coronacrisis heeft natuurlijk veel gevraagd, ook van leerlingen en leerkrachten in het 

basisonderwijs.  

Daarom trekt de overheid extra geld uit voor het Nationaal Programma Onderwijs.  

Ook op de Peppel ontvangen we dit extra geld.  

We zetten dit geld in voor:  

*klassenverkleining  

*scholing van leerkrachten  

*extra inzet van een leerkracht in de bovenbouwgroepen 

*aanschaf van extra materialen  

  

In ons jaarplan beschrijven we de speerpunten van het komende schooljaar: 

 

Een nieuwe rekenmethode 

Het vorige schooljaar hebben we onderzoek gedaan naar een 

nieuwe rekenmethode. 

We hebben uiteindelijk gekozen voor De wereld in getallen 5 

en vorige week zijn we gestart in de groepen 3 t/m 8. 

We werken met de papieren variant van deze methode. Deze 

methode biedt het basislesmateriaal op papier aan met een 

aanvulling van digitale leermiddelen zoals een digibordtool en 

oefensoftware. De kinderen werken met handzame leerwerkboeken en er zijn er veel 

spelmaterialen en optionele materialen met extra oefenstof. 

Het team krijg ondersteuning bij het werken met deze methode van een rekenspecialist. 

Daarnaast is er iedere donderdag een extra leerkracht in de groepen 6 t/m 8 tijdens de 

rekenles om ruimte te bieden voor extra instructie. 

 

Close reading 

Close reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een 

tekst centraal staat.  

De leerlingen gaan op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst.     

Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, samenwerken, redeneren,  

discussiëren en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden waar het hier om draait.  
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We zijn hier al eerder mee gestart, maar we gaan 

ons er dit schooljaar nog verder in verdiepen. 

Vanavond is er voor het hele team een studieavond 

over dit onderwerp. 

 

Leer Uniek 

Leer Uniek is een programma dat ons helpt bij het 

dagelijkse inzicht in de ontwikkeling van leerlingen 

en hun onderwijsbehoeften. 

Het maakt de brede ontwikkelingen van leerlingen 

zichtbaar, zodat 

leerkrachten, IB-er en directie eerder en gerichter kunnen kijken 

naar deze ontwikkelingen én haalbare doelen kunnen stellen. In de 

zomervakantie hebben leerkrachten hier al een training voor 

gevolgd. 

 

 

Cultuur en techniek 

Op donderdagmiddag werken we in de groep 3 t/m 8 aan allerlei culturele activiteiten. 

Vandaag hebben we de eerste middag al gehad. 

We besteden aandacht aan koken, knutselen, tekenen en drama. 

Daarnaast zijn er natuurlijk de muzieklessen op maandag en 

hopen we weer verschillende excursies te gaan maken en 

ontvangen we gasten voor een workshop. 

In groep 7 en 8 gaan de kinderen aan de slag met Robotica. 
 

Kinderboekenruilmarkt 

 

Op vrijdag 15 oktober organiseren wij ter afsluiting van de 

Kinderboekenweek een kinderboekenruilmarkt. Dit wordt een 

gezellig boekenfeest! Om dit tot een succes te maken, kunnen 

we uw hulp goed gebruiken. In de bijlage vindt u hier meer 

informatie over. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 

 

Schoolfotograaf 
Vandaag is de fotograaf op school geweest. 

Ongeveer 4 weken ná het maken van de foto’s verwachten wij de inlogkaarten van de 

fotograaf te krijgen. Deze kaarten geven we dan aan de kinderen mee naar huis. 

Op de inlogkaart staat een voorbeeldfoto en een persoonlijke inlogcode. 

De inlogkaart met de persoonlijke code geeft u toegang tot de webwinkel. Daar kunt u 

de bijbehorende foto’s bekijken en bestellen. 
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Kika 
Volgende week woensdag gaan we voor de sponsorloop! 

Hopelijk zijn de kinderen al aan de slag gegaan met het zoeken van 

sponsoren. 

In een eerdere brief stond dat er een gezamenlijke warming up zou zijn. 

Dat is echter gewijzigd. 

Iedere groep krijgt een warming up vlak voor het lopen. 
 

Kwink 
Hieronder vindt u in het kort de inhoud van de eerste vier lessen van Kwink. Die geven 

we vanaf het begin van het schooljaar tot aan de herfstvakantie.  

 

De lessen 1 t/m 4 van Kwink 

Les 1: Ik vertel wie ik ben en leer mijn groep kennen.  

Les 2: Ik werk mee aan groepsafspraken en weet waarom deze belangrijk zijn.  

Les 3: Ik ben verdraagzaam in het contact met anderen.  

Les 4: Ik kan positief communiceren en weet dat dit gedoe kan voorkomen.  

 

Kwinkslagen 

In de vorige Peptalk hebben we u geïnformeerd over de 5 basistechnieken die dit 

schooljaar aanbod komen. Deze vijf basistechnieken helpen de kinderen om zich te 

ontwikkelen in hun sociaal emotioneel leren. In de methode worden deze technieken 

“kwinkslagen” genoemd. Een kwinkslag komt meerdere malen per jaar aan bod zodat de 

kinderen de technieken goed kunnen oefenen. Tijdens de eerste lessen gaan we aan de 

slag met de volgende kwinkslagen: 
 

 
  Les 1 en 2                                                              les 3                                                                      les 4 

    

De afbeeldingen van de kwinkslagen hierboven zijn van de onder- en middenbouw. De 

plaatjes op de kwinkslagen van de bovenbouw zijn anders en passen meer bij de leeftijd 
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van de kinderen die in deze groepen zitten. De teksten op de kwinkslagen zijn nagenoeg 

hetzelfde.  

 

Koelkastposter voor thuis 

Kwink brengt vier keer per schooljaar de Koelkastposter uit. Speciaal voor ouders en 

kinderen thuis.  

Door middel van de poster kunt u thuis is gesprek gaan met uw kind over de 

onderwerpen die op dat moment ook centraal staan tijdens de lessen.  

Rondom de woorden ‘Kwink Koelkastposter’ staat in een aantal spreekwolkjes het thema 

van elke les kort samengevat.’ Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over 

gehad heeft. 

U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de 

emotie die bij de uitdrukking hoort. Die emoticons bieden de mogelijkheid om met de 

kinderen over hun emoties te praten. 

De eerste koelkastposter kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken. 

Koelkastposter 1 (kwinkopschool.nl) 
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