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Studiedag O4NT 

 
Afgelopen dinsdag hebben we samen met het team van De Telgenborch een studiedag O4NT gehad. Deze dag 
hebben we gesproken over de leerlijnen en de leerdoelen van de verschillende vakken. Het is voor ons ook leerzaam 
en verhelderend om de leerlijnen en leerdoelen even losgekoppeld van de methodes onder de loep te nemen en 
daarbij de totale lijn van rekenen, taal, spelling, lezen en wereldoriëntatie van groep 3 t/m 8 te bespreken. 
Dit maakt dat we ons goed bewust worden van de rode ontwikkelingsdraden die door de school lopen en hoe deze 
doorwerken op de ontwikkeling van de kinderen. 
De teams hebben zich verdeeld in een taal/spelling/leesgroep, een rekengroep, een wereldoriëntatiegroep en een 
onderbouwgroep (groep 1 en 2). 
Vanuit de wereldoriëntatiegroep komt alvast een kort verslag van de dag: 
 
Tijdens de periode waarin we ons aan het oriënteren waren op O4NT, hebben we ons weleens afgevraagd of we op 

deze manier het onderwijs niet juist veel ingewikkelder zouden gaan maken. Het tegendeel blijkt waar. 

Als leerkracht wordt je bij O4NT opnieuw in je kracht gezet. Je gaat aan de slag met het maken van onderwijs, het 

vak waarvoor je vanuit passie en overtuiging gekozen hebt.  

 

Nu is het nog zo dat we de methode volgen. Wanneer we een les voorbereiden, bekijken we welk lesdoel er aan wordt 

geboden. De methode heeft al voor ons uitgewerkt op welke manier dat doel bereikt wordt.  

Dinsdag hebben we ons met de groep wereldoriëntatiespecialisten verdiept in de landelijke kerndoelen en samen 

gebrainstormd over op welke manier we ons onderwijs vanaf volgend jaar vorm willen geven. We gaan dan eigenlijk 

‘andersom’ aan het werk: we kijken naar de doelen die aan de orde moeten komen en dan gaan we kijken op welke 

manier we zo effectief mogelijke aan die doelen gaan werken. 

 

Een mooi moment van bewustwording: een methode biedt, naast de kerndoelen, veel extra’s. Heel fijn, maar het leidt 

soms ook af van waar het werkelijk om draait. Te zien dat je daar als leerkracht meer regie bij gaat nemen en het 

onderwijs gaat geven waar het werkelijk om draait, geeft ook rust. 

 

Met vriendelijke groet, de wereldoriëntatiegroep 
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Juf Elise en juf Lisette 

 

We zijn blij dat we u kunnen vertellen, dat juf Elise en juf Lisette een uitbreiding van uren hebben gekregen. Dit 

betekent, dat vanaf 1 december Elise de dinsdagmiddag en Lisette de donderdagmiddag deze uitbreiding gaan 

inzetten op het kleuterplein.  

 

Nieuws van het kleuterplein 

 

We zijn deze week gestart met het thema ‘december’. We zullen vooral werken over Sinterklaas. We bouwen in de 

bouwhoek een stoomboot, schilderen een stoomboot op zee, en maken een verlanglijstje en stempelen hier bij.  

 

De oudergesprekken zullen deze keer zonder kinderen zijn. U zult vandaag of morgen van ons het tijdstip ontvangen. 

 

We hebben afgelopen maandag met een klein groepje spelletjes gedaan. Helaas niet met de hele groep omdat er 

niet voldoende hulpmoeders waren.  

Woensdag 21 december is de volgende spelletjesochtend, er zijn al een 

aantal moeders die hun naam op hebben geschreven. Hopelijk komen er 

nog een paar moeders bij, zodat we met de hele klas tegelijk spelletjes 

kunnen doen. Neemt u zelf een leuk spel mee naar de spelletjesochtend. 

Ook de andere kinderen waarvan geen ouder helpt mogen een spel 

meenemen naar school. Dan hebben we variatie.  

 

Bijbelverhalen 

 

Thema: Leve de koning!  

1 Samuël 24, 2 Samuël 1, 5  

David krijgt de kans om Saul te doden terwijl hij zijn behoefte doet in een 

grot. Maar hij doet het niet. Veel later sterven de koning en zijn zoon Jonatan 

alsnog. David wordt de nieuwe koning. 

 

Verhalen:  

David spaart het leven van Saul, 1 Samuël 24  

Saul en Jonatan sterven, 2 Samuël 1:1-16  

David wordt koning van Israël, 2 Samuël 5:1-5 

 

Verjaardagen 

 

De jarigen van deze week zijn: 

 

14 november  Nick Jansen  groep 5  8 jaar 

17 november  Emily Jones  groep 3  6 jaar 

18 november  Paris Gundes  groep 8  12 jaar 

20 november  Lyam van den Belt groep 3  7 jaar 

 


