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Gebed

Meer- en hoogbegaafdheid

God,

Als voorbereiding hebben alle collega’s het
beleidsplan MHB doorgenomen. In dit plan is
duidelijk aangegeven wat de doelgroep is, hoe
we signaleren, hoe we de diagnostiek vorm
geven en natuurlijk onze aanpak. Tot slot zit er
ook een meerjarenplanning in.
Met het weer doornemen van het plan en dit met
elkaar bespreken is de opdracht die we onszelf
hebben gesteld behaald. Elk overlegmoment zal
het leerteam MHB dit onderwerp agenderen.
Voor komend schooljaar zal er een signalerings
tool worden gebruikt (Sidi PO) waarbij we
verwachten dat dit helpend zal zijn bij het
opsporen van meer- en hoogbegaafde
leerlingen.
Acadin is een uitgebreide digitale leeromgeving
waar deze leerlingen heel veel trainingen
kunnen volgen. Een collega van Het Kleurenlint
heeft iedereen een kijkje laten nemen in deze
leeromgeving.

Dank u voor de kracht van de liefde,
die grondtoon van geluk
die meetrilt in alles wat we doen.
Dank u voor de kracht van liefde
die ogen kan doen stralen
en ontwapent met een lach.
Help ons om die positieve kracht
van de liefde altijd vast te houden.
Laat haar sterker zijn dan alle onvrede.
Amen
Hetty Janson
(directeur)
Studiedag voor het team

Executieve functies

Woensdag 19 januari zouden we als team een
studiedag hebben van onze stichting Logos.
Door corona kon dit helaas niet doorgaan.
Gelukkig hebben we er voor onze eigen school
een mooie invulling aan gegeven. Daarbij is de
inzet van collega’s uit het team heel waardevol
geweest. We kijken terug op een inspirerende
en motiverende studiedag!

Executieve functies zijn al die regelfuncties van
de hersenen die essentieel zijn voor het
realiseren van doelgericht en aangepast gedrag.
Alle executieve functies of vaardigheden hebben
een controlerende en aansturende functie. Met
deze functies bepalen we het doel van ons
handelen en gedrag, schakelen we afleidende
factoren uit, plannen we de volgorde van
handelingen, voeren we de taken stap voor stap
uit en controleren we het effect, waarbij we ook
rekening houden met mogelijke toekomstige
effecten.
Door middel van duidelijke leskaarten leren we
leerlingen om emoties te reguleren, de aandacht
bij een taak te houden, te plannen, de tijd in de
gaten te houden, doelgericht door te zetten,
plannen te herzien en soms een stapje terug te
doen.
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Deze leskaarten met veel verschillende
opdrachten helpen leerlingen bij het leren leren.
Begrijpend lezen
Om leerlingen te helpen bij het begrijpend lezen
werken we onder andere met een methode
Close Reading. Bij Close Reading worden
leerlingen uitgedaagd een moeilijke tekst
meerdere malen te lezen. Steeds krijgen ze een
andere opdracht mee, waardoor ze uitgedaagd
worden op verschillende manieren naar de tekst
te kijken. Er zijn op dit moment veel teksten
digitaal aanwezig zodat er veel ervaringen mee
kunnen worden opgedaan. Ook teksten die
bijvoorbeeld in Blink staan, kunnen op deze
manier aangepakt worden. Het doel is eigenlijk
heel simpel: de leerling kan complexe teksten
doorgronden.

Tot slot willen we uitstralen dat we trots zijn op
onze goede school. Als dit steeds duidelijker
wordt zal wellicht het leerlingaantal stijgen. We
hopen dat alle kinderen in de basisschoolleeftijd
in onze wijken een kijkje komen nemen op CBS
De Regenboog; de fijnste school in de buurt!

Afscheid van juf Ellen

Tussen evaluatie nieuwe directeur
Tot slot is er een presentatie geweest waarin de
nieuwe directeur de bevindingen vanaf augustus
met het team deelt.
Zij is positief over de inzet van alle
medewerkers. Veel leerlingen komen huppelend
naar school. Dit is zeker te danken aan de
aandacht die er is voor alle leerlingen.
Ook de contacten met ouders worden gezien als
zeer waardevol. Veel enthousiaste berichten in
Parro!
Natuurlijk zijn er ook altijd verbeterpunten.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van al onze leerlingen. Samen
kunnen we deze ambitie delen en vormgeven.
Het onderwijs kan nog wel beter. Door de juiste
pedagogische en didactische aanpak zullen de
onderwijsresultaten verbeteren. Door boeiend
onderwijs met bijvoorbeeld Blink, Met Sprongen
Vooruit en de vernieuwde rekenmethode gaat dit
zeker lukken.

Afgelopen dinsdag hebben we met cadeautjes,
liedjes en bloemen afscheid genomen van juf
Ellen. Ze heeft een gezellige dag gehad met
leerlingen en collega’s. We wensen haar veel
plezier met haar nieuwe baan. Ze mogen in
Heukelum blij zijn met zo’n fijne en goede
collega. Wij gaan haar in ieder geval missen.
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Vakantierooster 2022-2023

Agenda februari 2022
wo 16 feb

juf Hetty afwezig i.v.m.
studiedag

di 22 feb

Gorkun TV komt filmen
op RT voor op de site

wo 23 feb

rapport

ma 28 feb t/m
vr 4 maart

voorjaarsvakantie

ná de
voorjaarsvakantie

rapportgesprekken

Jaarplanning 2021-2022
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl
Volgende nieuwsbrieven
vrijdag 11 maart 2022
vrijdag 1 april 2022
vrijdag 13 mei 2022
vrijdag 17 juni 2022
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