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NIEUWSBRIEF 
samen spelen + leren = groeien

Even bijpraten 
Beste ouders, 

In dit stukje wordt u bijgepraat over een aantal activiteiten in en om de school. 
Na het lezen bent u weer helemaal op de hoogte. Waar gaat het om? 

● Al eerder is in deze nieuwsbrief geschreven dat we dit jaar met het team 
een scholing volgen op het gebied van Formatief Evalueren en het 
werken met succescriteria. Dat laatste is een moeilijk woord, maar in alle 
groepen valt dit woord regelmatig als voor het werken besproken wordt 
aan welke kwaliteit het werk moet voldoen. Letterlijk wordt dan gezegd: 
‘Je hebt het goed gedaan als………………….’                                                   
Vraag uw kind maar eens naar de betekenis van ‘succescriteria’ en u zult 
in positieve zin verbaasd zijn wat het voor antwoord geeft. 

Op de studiedag afgelopen vrijdag is uitgelegd waarom het belangrijk is 
om die succescriteria samen met de leerlingen op te stellen: 

- de leerlingen begrijpen beter hoe kwaliteit eruit ziet als ze hier zelf 
over meedenken 

- leerlingen hebben meer eigenaarschap over hun leerproces 
- leerlingen letten meer op eigen bedachte criteria en staan meer 

open voor feedback.  

Verder heeft onderzoek uitgewezen dat leerlingen beter zijn in het ontdekken 
van fouten bij anderen dan bij zichzelf. Maar als ze een fout bij een ander 
hebben ontdekt, maken ze die fout zelf veel minder vaak. Hoe leerzaam is dat! 
Voor ons in elk geval voldoende aanleiding om ook volgend jaar met dit 
boeiende traject verder te gaan. 
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● Op vrijdag 1 april krijgen we bezoek van ongeveer 18 directeuren die 
komen kijken hoe wij luisteren naar de stem van de leerling. Die stem is 
één van de pijlers van de methodiek LeerKRACHT. Deze methodiek 
hanteren wij al vanaf 2015 binnen onze school. Naast de stem van de 
leerling horen daar ook de bordsessies met het team bij en een hoge 
frequentie van lesbezoeken. We zijn er trots op dat de methodiek 
LeerKRACHT ook na 7 jaar nog staat als een huis op de Constantijn. Dat 
blijkt zeker geen vanzelfsprekendheid en trekt nu dus de aandacht van 
belangstellende directeuren uit heel Nederland. 

De stem van de leerling komt o.a. tot uiting in het gebruik van de 
leerling-borden in de groep en via de leerling-arena. Dat laatste is een 
gesprek met leerlingen waar publiek (meestal leerkrachten van school, 
maar nu dus 18 vreemde directeuren) omheen zit dat alleen maar luistert 
naar de antwoorden die de kinderen geven. Het publiek neemt geen deel 
aan het gesprek. Best spannend voor de vrijwillig deelnemende 
leerlingen uit de bovenbouw, maar ook héél leerzaam.  

● Tot slot. Na het succes van het inzamelen van knuffels voor kinderen die 
als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn gevlucht, raken nu de dozen in 
de hal iedere dag voller met hygiënische producten en houdbare 
voedingsmiddelen. Ook bedoeld voor de vluchtelingen in diezelfde oorlog. 
Wat een betrokkenheid van kinderen en ouders. Hartverwarmend.  
De Constantijn: daar zijn we er met elkaar voor elkaar. Bedankt! 

met vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 

Rob Arnold 
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Personeelsnieuws 
Donderdag 31 maart is de laatste werkdag van juf Marijke. Gedurende 36 jaar 
heeft zij op de Constantijnschool gewerkt. De eerste jaren met name in de 
groepen 1 t/m 4, de laatste jaren in de groepen 7 en 8. Zij maakt nu de overstap 
naar het speciaal basisonderwijs. 

Wij bedanken juf Marijke voor haar inzet in al die jaren voor de kinderen en 
ouders van onze school en wensen haar een heel fijne tijd op haar nieuwe 
school. 

Jarig 
Vrijdag 1 april as. is het precies 37 jaar geleden 
dat de Constantijnschool haar deuren opende 
voor de kinderen in Molenvliet-West. In die jaren 
hebben we de ontwikkelingen in het onderwijs op 
de voet gevolgd en steeds succesvol ingevoerd 
binnen onze school.  

Ook zijn we trots op wat er in al die jaren niet is 
veranderd: het enthousiasme en de 
betrokkenheid waarmee alle medewerkers hun 
werk doen voor de kinderen die hen zijn 
toevertrouwd.  

De Constantijnschool: een jarige met kwaliteit!

Goed Gedaan 
De komende weken wordt in alle groepen aandacht besteed aan les 12. 
Voor groep 1/2 is het thema “Jezelf de baas.” 
Voor de groepen 3 t/m 8 is dat “Doe dit, doe dat, ja zo is het goed!”

http://www.constantijnwoerden.nl
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Koningsspelen  

Vrijdag 22 april organiseert het Beweegteam Woerden voor alle groepen van 
onze school een sportieve activiteit. Via de leerkracht van uw kind hoort u wat 
de activiteit is en waar die plaatsvindt. In bepaalde groepen is er begeleiding 
of vervoer nodig. 

Verder hebben wij ons die dag ingeschreven voor het Koningsontbijt. 
Afhankelijk van het tijdstip van de sportactiviteit wordt deze maaltijd aan het 
begin van de dag of tussen de middag genuttigd. Ook hierover ontvangt u 
meer informatie van de leerkracht.  
De laatste schooldag voor de vakantie belooft zo een sportieve en gezellige 
dag te worden. We kijken ernaar uit.

Zoek het verschil

Antwoord
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Constantnieuws 11 www.constantijnwoerden.nl 25 maart 2022

5

Mediawijsheid 

Donderdag 14 april wordt in alle groepen op onze school de 6e van in totaal 
7 lessen gegeven over mediawijsheid. Het thema is dit keer “Bescherm je 
privacy.” Het gaat hierin om de vraag: wat is privé en wat mogen anderen 
van jou weten? 

Aandacht voor mediawijsheid is belangrijk. Zowel op school als thuis, want 
uit onderzoek blijkt dat ruim 25% van de kinderen op 8-jarige leeftijd een 
mobieltje heeft. Op 10-jarige leeftijd ligt dit percentage op 50%. 
Ongeveer 70% van de kinderen krijgt zijn/haar smartphone op 11-jarige 
leeftijd. Aan het eind van groep 8 heeft 95% van de kinderen een eigen 
telefoon. 

De website www.mediawijsheid.nl/mediadiamant geeft ouders veel 
praktische tips en inzichten rond het mediasmart opvoeden van kinderen. 
De diamant kent 5 aspecten: 

1. Plezier: geniet van alle kansen en mogelijkheden die er zijn. 
2. Inhoud: leer onderscheid te maken wat je in verschillende media 

plaatst. 
3. Samen: begeleid het kind bij het ontwikkelen van grenzen en 

discipline. 
4. Balans: zoek evenwicht in huiswerk maken, buiten spelen, online 

activiteiten. 
5. Veilig: blijf op de hoogte van de accounts van het kind en vraag 

regelmatig naar belevenissen op het internet. Hierdoor wordt 
risicogedrag snel herkend. 

Vragen die daarbij kunnen helpen: 
● Had je vandaag nog leuke berichten? 
● Wat was het leukste Youtube-filmpje dat je hebt gezien? 
● Wat is het gekste woord dat je op het internet bent tegengekomen? 
● Heb je nog records gebroken in een game? 
● Wat heb je vandaag op het internet geleerd?

http://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant
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Dank u voor de paastakken 

Groep 1/2C heeft bij Jurre de aanhanger met 
paastakken leeggehaald. Daarna ging de vrolijke 
optocht als een paastakkenparade naar school. 

Familie van Mourik, enorm bedankt voor de 
paastakken!

http://www.constantijnwoerden.nl
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Inzamelingsactie voor Oekraïne  

Wegens succes verlengd! De inzamelingsactie gaat nog een week langer door want 
er kan nog meer bij! Wat mooi om de betrokkenheid te zien bij iedereen.     
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Hiep hoera voor de jarigen
van april 
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