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Beste ouder,
 

In deze CN blik ik graag met u terug op de audit die 3 november jl. op de Constantijn is uitgevoerd. Van half 8 ‘s
morgens tot 5 uur ‘s middags waren drie auditoren in de school om lessen te bezoeken en gesprekken te voeren met
leerlingen, ouders, leerkrachten, intern begeleider en directie. Voorafgaand aan de dag hadden zij zich verdiept in
de zelfevaluatie die we hadden geschreven en in meerdere toegestuurde documenten die wij op school gebruiken.

 
Omdat het officiële verslag nog moet komen, volgt hieronder een overzicht van de punten die aan het eind van de

dag met ons en met de voorzitter van het college van bestuur zijn gedeeld.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het onderzoek door de auditoren levert de waardering GOED op voor het onderwijs dat wij bieden en de
kwaliteitscultuur die wij met elkaar hebben ontwikkeld. Een prachtig resultaat.

Ik eindig dan ook met dezelfde slogan als destijds in Social Schools:

Nee

Van leerkrachtgestuurd gedrag
naar nog meer leerlinggestuurd
gedrag. 

 Moet er iets beter?:

 
Wat kan beter?:

www.constantijnwoerden.nl

Ze geven blijk van een helder zicht op de eigen
ontwikkeling
Er zit structuur in
Alle documenten zijn consistent met elkaar
Er is sprake van een goede zelfreflectie en
verantwoording
Samenvattend: alle ontwikkelingen op school
zijn goed doordacht en in samenhang met elkaar

Over de zelfevaluatie en de aangeleverde
documenten:

Er is sprake van een hoog niveau van lesgeven
De lessen zijn goed voorbereid
De lessen zijn goed afgestemd op het voorgaande in de
lesstof
Elementen van Teach en Formatief Evalueren zijn in alle
groepen te zien
De manier van lesgeven in alle groepen komt overeen; er
zijn nuances in stijl 

Over de lesbezoeken:
De lesobservaties bevestigen het beeld dat de auditoren
vooraf hebben gekregen;

Nog meer aandacht voor de Jullie-fase tijdens de instructie
Nog meer differentiëren in instructie t.a.v. de sterke leerlingen 

 Met bij dat laatste als aanbevelingen:

Van bovenstaande punten zijn elementen in de lessen gezien. 
Een volgende stap kan zijn om dat systematisch en in alle leerjaren uit te breiden.

 

De kwaliteitszorg, de cultuur van gedegen, doordacht en duurzame
ontwikkeling en de ambities van de school
Het lerende team/de professionele cultuur en de aansturing van de
directie
De gerichtheid van het team op leren en het verhogen van de
opbrengsten
De samenwerking met ouders: open, transparant en pro-actief
Het team werkt hard én doet de goede dingen 

 Wat gaat goed?:

Activeren van de voorkennis
Bevorderen van de oriëntatie op de taak 

 

Team Constantijn, een team om trots op te zijn!

Rob Arnold 

Met vriendelijke groet,
namens alle collega’s,
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In de feestmaand december zijn er ook nog eens twee voorstellingen
van het Constantijn Theater. 

Op vrijdag 2 december zijn de ouders van groep 1/2a van harte welkom. 
Een week later (vrijdag 9 december) de ouders van groep 7. 

Beide voorstellingen beginnen om 13.00 uur.
 

Komt dat zien, komt dat zien!

CONSTANTIJN 
THEATER

DECEMBER

Hij komt, hij komt . . . . .
 

Wat zal het een feest worden op 5 december als we met de hele school Sint en zijn Pieten op het
plein mogen verwelkomen.

Hoe mooi is het dat meester Rob nog een keer in zijn werkzame leven Sint persoonlijk welkom mag
heten op de Constantijnschool.

 
Ik weet uit zeer betrouwbare bron dat Sint ook erg uitkijkt naar de ontmoeting met meester Rob.

Op 5 december blijven alle kinderen op het plein en mogen ze een plekje zoeken in het vak dat
bestemd is voor de groep. Ouders, opa’s en oma’s, kleine broertjes en zusjes maar natuurlijk ook

grote broers en zussen zijn van harte welkom op het plein om het feest mee te vieren. 
 

We beginnen om 8.30 uur. DJ Daniel zal de ontvangst van Sint muzikaal omlijsten. 
Ook hebben we een heuse dansgroep.

 
Hoe de ontvangst van Sint op het plein zal verlopen  is nog even afwachten. 

Het is wat meester Rob altijd zegt in het team: 
‘Het gaat hooguit anders’.

 
Sint laat zich groeten via zijn persoonlijke huispiet Marina

 

SINTERKLAASFEEST OP SCHOOL



Eind november loopt het bevallingsverlof van juf Amanda af. Het gaat gelukkig weer zo
goed dat zij haar werkzaamheden kan hervatten. Juf Amanda neemt tot de

zomervakantie één dag ouderschapsverlof op. Zij gaat dan twee dagen werken.
 

 In goed overleg is besloten dat juf Amanda tot de zomervakantie tijdelijk op een andere
school binnen de stichting gaat werken: 

op de R de Jagerschool. Hierdoor is het mogelijk dat de huidige groepsbezetting in het
tweede half jaar ongewijzigd blijft. 

Uiteraard houden we de komende maanden goed contact en woont juf Amanda
bijvoorbeeld ook de studiedagen bij. 

Na de zomervakantie keert zij weer terug op de Constantijn. 
 

Dus: Bedankt juf Amanda, veel plezier op de andere school.
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PERSONEELSNIEUWS

SAM’S KLEDINGACTIE
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GEVONDEN VOORWERPEN

 De komende weken is les 6 aan de
beurt. Het thema is ‘Samen spelen en
werken.’ Om prettig met anderen te
kunnen spelen en werken, is het van
belang dat kinderen zich bewust zijn
van hun omgangsvormen en het nut

daarvan begrijpen. Fatsoenlijke
omgangsvormen zijn niet alleen
netjes naar anderen, maar ook

handig voor jezelf.
 

Omdat kinderen steeds vaker samen
spelen en werken via internet wordt
daar bij de omgangsvormen óók bij

stilgestaan. Zeker in de hogere
groepen.

De volgende inzichten en
vaardigheden kunnen in de les aan

bod komen:
 

- Voorstellen (zodat je weet wie de
ander is).

- Bedanken (zodat de ander weet wat
jij vindt).

- Sorry zeggen (zodat je weer prettig
samen verder kunt).

- Fatsoenlijk taalgebruik (zodat je
elkaar niet kwetst).

 
Op de website kunt u de ouderbrief

vinden van de groep(en) van uw
kind(eren). Hierin leest u wat er in

de klas wordt besproken. Een goede
gelegenheid om thuis met uw

kind(eren) over dit onderwerp door
te praten.

 

GOED GEDAAN

Kerstwandeling: drie keer is scheepsrecht????
Woensdag 21 december organiseren we aan het begin van
de avond voor het hele gezin een wandeling in de directe
omgeving van de school. U kunt zelf bepalen wanneer u

begint. Nadat twee eerdere pogingen door het virus werden
geannuleerd, hopen we dat de wandeling 

dit jaar wel doorgaat.
 

Tijdens de wandeling komt u langs verschillende huizen
waar iets te horen en/of te doen is. Dat ontdekt u door met

een mobiele telefoon een qr-code te scannen. 
Neem dus per gezin minimaal één mobieltje mee.

 
Nu vast vragen we uw medewerking voor het volgende. 

In de aanloop naar de wandeling versieren de kinderen in
hun groep minimaal 2 glazen potjes. We vragen u hier de

komende weken rekening mee te houden en een aantal
glazen potjes (zonder etiket) te bewaren. Het formaat

maakt niet uit. Van de leerkracht krijgt u via Social Schools
bericht wanneer de kinderen de potjes mee naar school

kunnen nemen. 
 

En verder nog dit: Wie is in het bezit van een bouwlamp en
kan die voor deze activiteit even uitlenen? U kunt dit

doorgeven aan meester Rob: rob.arnold@spco.nl.
BEDANKT!

 

KERSTWANDELING 

mailto:rob.arnold@spco.nl
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 Onze school sponsort Ermeta sinds 1 oktober 2012.
Dit gaat via Woord en Daad.

In Haïti werken zij samen met hun partnerorganisatie
Parole & Action. De school van Ermeta heet: Fiervil.

Iedere week staan er in alle groepen een spaarbusje klaar
om geld in te zamelen voor Ermeta.

 
Vanaf maandag 28 november 2022 gaat er iets

veranderen.
 

Let op:
Wij gaan ook met onze tijd mee en daarom hebben wij

naar een andere mogelijkheid gezocht om te sparen voor
Ermeta. Dit doen we d.m.v. een QR-code.

 
Waar is deze QR-code te vinden?

• Bij iedere groep hangt een QR-code aan de deur of
prikbord van het lokaal.

• In ContantNieuws komt deze QR-code ook te staan waar
jullie gebruik van kunnen maken.  

CONSTANTIJN HELPT

 Dit is ons adoptiemeisje Ermeta Daniel. 
Zij woont in Haïti en is geboren op 20 mei 2005. 

Zij is nu 17 jaar oud.

 Simpel, met je telefoon scannen.
Hoe makkelijk kunnen wij het jullie maken om vanuit een luie stoel

te sparen voor ons adoptiekind. Helpen jullie mee?
De spaarbusjes blijven nog even staan in de groepen totdat we een

definitieve overstap maken naar sparen via de QR-code.
Hartelijk dank alvast voor het sparen!

 
Namens de Constantijn Helpt commissie 

Jessica Pauw, Lily Schoenmakers, Danita en juf Digna






