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NIEUWSBRIEF  samen spelen + leren = groeien

Wat wij leerden op de studiedag....

Vorige week waren de kinderen op woensdag vrij en kregen wij les van Renske 
Hoogendoorn.   
Het onderwerp waar we dit en volgend schooljaar (oa) mee aan de gang gaan is  
FORMATIEF EVALUEREN EN EIGENAARSCHAP. Na twee bijeenkomsten (de eerste was in de 
zomervakantie) zijn we allemaal enthousiast geworden.  

Formatief evalueren: wat houdt dat in? De definitie is als volgt: 
Formatief evalueren heeft betrekking op alle activiteiten die leerlingen én leerkracht 
uitvoeren om de leervorderingen van leerlingen in kaart te brengen, te analyseren en 
interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen. Het 
biedt leerlingen inzicht in hun eigen leerproces en de leerkracht handvatten om onderwijs 
op maat te geven. Formatief evalueren is geen doel op zich, maar een middel waardoor de 
leerlingen beter in staat zijn hun doelen te bereiken.  

Op weg naar het bereiken van de leerdoelen, die voor de kinderen (en soms door de 
kinderen) duidelijk geformuleerd zijn, gebeurt heel veel. Daarbij geeft de leerkracht aan: 
wat wil ik zien, zodat jij en ik weten dat je de taak echt goed uitvoert (de succescriteria). 
Dat geeft de kinderen duidelijkheid: zij zien zelf waar ze staan op de weg om  het doel te 
bereiken. En ze worden steeds gemotiveerd om de volgende stap te zetten. Zo worden ze 
medeverantwoordelijk en ontwikkelen ze eigenaarschap. Je doet dingen niet ‘omdat de juf 
het zegt’, maar ook omdat je zelf wilt leren. En fouten maken hoort daarbij, anders leer je 
niet! Fouten zijn kansen.  

Als leerkracht zie je tijdens dit proces ook heel goed: wat lukt de kinderen al, waar moet ik 
bijstellen, en wie heeft nog wat extra  instructie nodig.  
Een van de hulpmiddelen daarbij is het zogenaamde wisbordje (al een flink aantal jaren 
dagelijks in gebruik). Tijdens de instructie maken de kinderen door het antwoord op kleine 
deelvragen duidelijk te noteren en aan de juf te laten zien duidelijk of ze de uitleg begrepen 
hebben en op de goede weg zijn. Dat proces is belangrijk om de doelen echt goed te gaan 
beheersen. Als leerkracht gebruik je deze informatie voor het vervolg van je les: ga je nog 
meer oefenen - en met welke kinderen, of kun je verder met de les.  
Je kijkt steeds terug en vooruit. De evaluatie vindt dus niet pas plaats na een hele les of 
een heel blok, maar zelfs al binnen elke les. 
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Er wordt aan de kinderen rijke feedback gegeven in de verschillende fases van het leerproces. 
De kinderen krijgen ‘neus voor kwaliteit’ door deze feedback en ook doordat dat ze heel duidelijk 
weten wat de succescriteria zijn. Best fijn om heel precies te weten wanneer iets goed gedaan 
is. 

We hebben vorige week met elkaar nagedacht over succescriteria bij een aantal leerdoelen die 
nu in de klas aan de orde is. In de bovenbouw bijvoorbeeld willen we de kinderen meer bewust 
maken van de blokdoelen bij rekenen: welke doelen moet je beheersen aan het einde van een 
blok? Op een poster in de groep en in hun map staan de doelen allemaal met tekeningen erbij 
genoteerd. De kinderen kunnen het zelf aangeven en ook laten zien als ze de onderdelen al 
beheersen. We letten dan heel sterk op het proces: hoe komt een kind tot een antwoord.   
Door steeds goede feedforward en feedback te geven krijgen kinderen een ‘neus voor kwaliteit - 
en ook een groeimindset. Daarover een volgende keer meer. 

Overigens: ook thuis kun je spelenderwijs werken met succescriteria. Geef duidelijk zichtbaar 
aan wanneer een taak (dat kan van alles zijn, bv je kamer opruimen of de vaatwasser 
uitruimen) goed is uitgevoerd. Als je daarover heel helder bent en de kijkpunten noteert op 
bijvoorbeeld  een prikbord, dan kan dat veel helderheid geven - en ‘gedoe’ voorkomen. Leuk om 
eens uit te proberen! 

Letta Willemsen

Inval uitdaging

De berichtgeving zal u zeker niet zijn ontgaan: de personeelstekorten in het 
(basis)onderwijs nemen hand over hand toe. Was het eerst vooral in de 4 grote steden 
te merken, de laatste tijd merken we dat ook in onze stichting. 

Het betekent dat vacatures soms lange tijd open staan, maar ook dat het steeds 
moeilijker wordt om bij ziekte een vervanger te vinden. De invalpool waar we met de 
scholen van de stichting bij zijn aangesloten, zegt vaker ‘nee’ in plaats van ‘ja.’ In die 
gevallen onderzoeken we of we de vervanging intern kunnen regelen of iemand uit ons 
netwerk kunnen benaderen. Lukt dat niet dan is verdelen een optie. In het uiterste geval 
is een groep een dag thuis.  

Dat laatste proberen we uiteraard te voorkomen, maar dat kunnen we niet garanderen. 
Afgelopen dinsdag was dit bijvoorbeeld het geval in groep 8. Om 07.20 uur heb ik de 
ouders daarover pas kunnen informeren. Het is daarom van belang dat u altijd uw 
telefoon of mail in de gaten houdt. 

Tot slot. Heeft u een onderwijsbevoegdheid en bent u bereid bij ziekte een dag (of meer) 
in te vallen dan kunt u contact opnemen met meester Rob: rob.arnold@spco. Ook als u 
zelf geen bevoegdheid heeft, maar wel iemand kent die bereid is af en toe in te vallen 
dan kunt u die naam aan hem doorgeven. Bedankt voor uw begrip en medewerking!

http://www.constantijnwoerden.nl


Constantnieuws 3 www.constantijnwoerden.nl 15 oktober 2021

 

 

 3

Mediawijsheid

Donderdag 11 november is les 2 aan de beurt van het programma 
mediawijsheid. Het thema is dit keer: ‘Wie ben jij op het internet?’ 
Hieronder een toelichting over het doel van de les. Je reputatie is wat 
mensen over jou denken als ze zien hoe jij je online gedraagt. Wat 
heb je gepost of welke berichten heb je gestuurd? Denk na voordat je 
iets doet online. Bedenk wat mensen over jou zouden kunnen denken 
als ze iets van jou online zien. Denk na over wat je graag wilt dat 
mensen over jou denken. 

    Als je wilt kun je anoniem of onder een   
    andere naam online zijn. Dan lijkt het   
    gemakkelijk om dingen te doen die je anders  
    niet zo snel zou doen. Besef dat je altijd terug 
    te vinden bent en dat anonimiteit geen excuus 
    is om verkeerde dingen te doen online. Je  
    moet weten dat bepaalde dingen ook online  
    strafbaar zijn. Denk goed na wie je als   
    vrienden toelaat op je online profielen. Als je  
    twijfelt niet doen en praat er met iemand  
    over. Spreek niet zomaar af met iemand die je 
    online hebt leren kennen. 

Goed Gedaan

De eerste drie thema’s van dit jaar zijn in alle groepen 
behandeld. Na de herfstvakantie wordt aandacht 
besteed aan thema 4: ‘Opkomen voor jezelf.’ 

Op de website kunt u in de ouderbrief de inhoud van 
dit thema lezen en er wellicht een gesprek over voeren 
met uw kind. 

Constantijn Theater

Gelukkig is het weer mogelijk dat ouders kunnen komen kijken naar de optredens van de 
kinderen. De eerste voorstelling is op vrijdagmiddag 5 november. De ouders van groep 7 
zijn van harte welkom. De voorstelling begint om 13.00 uur. Komt dat zien, komt dat zien! 

       Inloopavond 

Op dinsdag 16 november bent u weer welkom om het werk van uw kind(eren) te bekijken. 
Om de grote groep ouders te spreiden, doen we dat in twee shifts: van 17.30 tot 18.00 
uur en van 18.30 tot 19.00 uur. Na de herfstvakantie hoort u in welke shift u bent 
ingedeeld. We vragen u met klem zich aan de gemaakte indeling te houden. Bedankt! 
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Koeiemart

Dit evenement gaat dit jaar niet 
door. De geplande vrije dag 
voor leerlingen en leerkrachten 
van de Woerdense scholen 
(woensdag 27 oktober) blijft 
echter gehandhaafd en mag 
niet worden verschoven naar 
een andere datum. Hiertoe 
heeft het CvB besloten met als 
reden dat zowel ouders als 
collega’s (met name niet-
Woerdenaren) met deze datum 
rekening hebben gehouden. De 
kinderen zijn deze dag dus vrij.

Oud papier

Iedere paar weken staat de container bij school en daar 
brengen veel ouders hun oud papier heen. Daar zijn wij 
heel blij mee. De tijd dat de papierprijs hoog was ligt 
inmiddels al een poosje achter ons, maar de jaarlijkse 
opbrengst gebruiken we om een deel van de huur van de 
Sportsterrenkist te betalen. Deze kist bevat allerlei 
materialen waar de kinderen tussen de middag mee spelen. 

U leest het: het geld wordt goed besteed. Blijf dus vooral 
uw papier brengen. Alle kleine beetjes helpen. En daar zijn 
de kinderen heel blij mee. Namens hen: BEDANKT! 

Sam’s kledingactie

Dit schooljaar doet de Costantijnschool weer 
mee met de inzamelingsactie van Sam’s 
kledingacties. Sam’s steunt projecten van 
mensen in nood met als najaarsactie 2021 
schoolkinderen in Oeganda. Deze kinderen 
kunnen of gaan binnenkort weer naar school 
dankzij uw donatie van gebruikte kleding en 
schoeisel. 
De eerste kledinginzamelingsactie van dit 
schooljaar vindt plaats op woensdag 10 en 
donderdag 11 november.  
Onze tip: begin vast met het opruimen van 
de kledingkasten.  
Meer involgt snel via de flyer die uw kind 
mee krijgt. 

https://www.samskledingactie.nl/projecten
https://www.samskledingactie.nl/projecten
http://www.constantijnwoerden.nl
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Kleuterfeest

Op woensdag 29 september, terwijl 
groep 3 t/m 8 een dagje in de Efteling 
was, werd de school omgetoverd tot 
Woeste Willem's Waterwereld. Alle 
kleuters, begeleid door de toppers uit 
groep 8, konden op deze dag hun 
piratenskills laten zien. Zo moesten ze 
kokosnoten door een gat gooien, over 
een plank tussen de haaien doorlopen, 
schatgraven, maar ook in het 
kraaiennest met een zelfgemaakte 
verrekijker op zoek naar andere piraten 
en de schat. Er waren bijna twintig 
spelletjes die de kleuters vol 
enthousiasme en plezier hebben gedaan, 
mede dankzij de goede hulp van alle 
leerlingen uit groep 8. We sloten de dag 
af met pannenkoeken, waar vol smaak 
van werd gegeten, want alles ging 
schoon op. Wat een top dag!
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Schoo
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Hieperdepiep hoera

Voor de jarigen van 

Oktober 

http://www.constantijnwoerden.nl


Constantnieuws 3 www.constantijnwoerden.nl 15 oktober 2021

 9

http://www.constantijnwoerden.nl

