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Themaweek Uitvinders 
Volgende week start onze eerste gezamenlijke themaweek. In alle groepen 

van de school werken we gedurende twee weken aan het thema Uitvinders.  

Dit werken met een thema komt voort uit onze ambitie om zaakvakken te 

intgereren en thematisch aan te bieden. Hierover staat in ons koersplan te 

lezen: 

We stimuleren een onderzoekende houding 

We bieden een uitdagende leeromgeving waarin onderzoekend 

gedrag en een nieuwsgierige houding gestimuleerd worden. We 

kiezen ervoor ons zaakvakonderwijs thematisch en geïntegreerd aan te bieden, omdat we geloven dat 

kinderen vanuit de samenhang eerder tot leren komen en meer betekenis kunnen geven aan de 

opgedane kennis. Om deze reden willen we ook de opgedane kennis uit de basisvakken, toepassen bij de 

zaakvakken. We prikkelen de leerlingen om eigen leervragen te stellen en brengen de wereld de klas in en gaan met 

 
Op 3 november j.l. zijn Suzanne en 

Chris getrouwd. 

Wij wensen hen alle geluk en een 

liefdevolle toekomst! 
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de klas de wereld in om de antwoorden te zoeken. Binnen dit onderzoekend leren is specifiek aandacht voor 

samenwerken, kritisch denken en zichzelf presenteren. 

 

In elke klas wordt op een verschillende manier inhoud gegeven aan het thema. Hierover zult u meer zien en lezen 

op het Klasbord account van de klas van uw kind(eren). 

Ook gaat elke klas op pad, want zoals we hierboven zeggen: “We brengen de wereld de klas in en gaan met de klas 

de wereld in.” Bij dit thema vonden we een bezoek aan de Uitvindfabriek goed passen. Daarom gaan alle klassen, 

verspreid over de periode van twee weken, naar deze uitdagende plek in Breda. Elke klas zal daar een activiteit 

uitvoeren welke past bij de leeftijd van de kinderen. 

 

 

 

 

 

Inloop 
We sluiten de themaweken af met een inloop. Op vrijdag 23 november bent u tussen 15.00 en 15.30 uur van harte 

welkom om in alle klassen te komen kijken naar wat wij gedaan hebben tijdens de themaweken. 

Graag tot dan! 

 

Start pilot Plusklas  
In november 2018 start er een pilot Plusklas op Kievitsloop voor 

leerlingen uit de groepen 3 t/m 8.  

Met het starten van de pilot Plusklas, geven we invulling aan één 

van de ambities uit ons koersplan, namelijk Maatwerk: het geven 

van passend onderwijs aan onze meer- en hoogbegaafde leerlingen.  

 

Deze ambitie ligt in lijn met de ontwikkelingen bij Eureka!, de bovenschoolse Plusklas van stichting 

INOS. Het is de ambitie om in ieder geval binnen elke organisatorische eenheid een eigen Plusklas-

voorziening te hebben, zodat er voor meer kinderen thuisnabij onderwijs gerealiseerd kan worden. 

Eureka! zal blijven bestaan, maar zal zich gaan richten op de kinderen met een meer complexe 

ondersteuningsvraag en die hierdoor in aanmerking komen voor een arrangement van het 

samenwerkingsverband. Hierbij kunt u denken aan kinderen die naast dat zij meer- of hoogbegaafd zijn 

bijvoorbeeld een stoornis binnen het autismespectrum hebben. 

 

Onze pilot wordt door onszelf in ieder geval in februari 2019 tussentijds geëvalueerd.  

Daarnaast zal de pilot op enig moment (nu nog niet bekend) onderworpen worden aan een 0-meting 

van de ontwikkelgroep van INOS.  

Dit heeft alles te maken met de ontwikkeling van Eureka!  

Op dit moment volgen alle leerlingen die vorig jaar in Eureka! zaten, nog de lessen bij Eureka!  

De kinderen die nu in de groepen 6, 7 en 8 zitten en al bij Eureka! zitten, mogen dit gedurende hun 

basisschoolloopbaan blijven doen.  
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Voor de andere kinderen geldt dat zij naar de voorziening op de eigen school overstappen op het 

moment dat de Plusklas-voorziening op de eigen school (of binnen de eigen organisatorische eenheid) 

van een vooraf bepaalde basiskwaliteit is.  

Dit wordt aan de hand van die 0-meting bepaald. 

 

Het doel van de pilot is om te komen tot een structurele invulling van passend onderwijs aan onze 

meer- en hoogbegaafde leerlingen. Naast de pilot Plusklas wordt ook gekeken hoe het aanbod in de 

eigen klas mogelijk versterkt kan worden.  

 

Het doel van de Plusklas is:  

• Een beroep doen op het creatieve denkvermogen en het doorzettingsvermogen én het centraal 

stellen van het leren leren, leren denken en leren leven.  

• Onze meer- en hoogbegaafden leerlingen groepsoverstijgend de mogelijkheid te geven om 

individueel en samen met ontwikkelingsgelijken te werken aan uitdagende opdrachten.  

• Het ontwikkelen van een realistisch zelfbeeld.  

• Door aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerling wordt de leermotivatie van de 

leerling gestimuleerd.  

  

De verantwoordelijkheid over de toelating tot de pilot Plusklas ligt bij de IB-er (Sandra Vleugels) en 

groepsleerkrachten. Op basis van het totaalbeeld en een aantal selectiecriteria neemt de IB-er, in 

samenspraak met de groepsleerkracht en ouder(s)/verzorger(s), Plusklasleerkracht(Anniek van Kan) en 

coördinator Hoogbegaafdheid(Patricia Flohr) een besluit over toelating tot de Plusklas.  

Wanneer een leerling in de pilot Plusklas meedraait, wordt er na elke periode opnieuw gekeken naar de 

resultaten en het functioneren in de Plusklas en klas, om zo te kunnen bepalen of voortzetting nodig is 

om te blijven voldoen aan de onderwijsbehoeften.   

 

In de Plusklas wordt gewerkt met materialen waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van de 

academische vaardigheden: vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren, denken en handelen. 

Daarnaast wordt in overleg met de leerling, de groepsleerkracht en de Plusklasleerkracht gewerkt aan 

eigen doelen.  

   

• Inhoud en thema bieden nieuwe elementen in de leerstof.  

• Materiaal is vakoverstijgend en thematisch van aard.  

• Opdrachten vragen een hoog analytisch vermogen.  

• Opdrachten vragen een creatief oplossend vermogen.  

• Omvang van de leerstappen wordt door de leerling zelf bepaald.  

• Materiaal vraagt om instructie en begeleiding van de Plusklasleerkracht.  

 

De leerlingen die reeds lessen volgen bij Eureka! komen dit schooljaar niet in aanmerking voor de pilot 

Plusklas. Wanneer de ontwikkelgroep van INOS n.a.v. de 0-meting bepaalt dat de kinderen uit de 

groepen 3 t/m 5 zouden kunnen overstappen naar de Plusklas op school, gaan we hiertoe over. 
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Gedurende de pilot in het schooljaar 2018/2019 komt op woensdagochtend de Plusklas bij elkaar, 

verdeeld over twee groepen. Te weten:   

• 08.30 uur – 10.00 uur groep 3, 4 en 5  

• 10.15 uur – 12.00 uur groep 6, 7 en 8  (om 10.30 uur een kwartier pauze)  

  

Aangezien de lessen onder schooltijd plaatsvinden, is het onvermijdelijk dat de leerling iets van de 

lessen in de eigen klas mist. Daarom houden de leerkrachten zoveel mogelijk rekening met de vakken 

die op hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Lessen zullen bijvoorbeeld afgewisseld worden, zodat niet steeds 

een leuk vak gemist wordt.   

Op 15 november 2018 vindt om 19.30u een informatieavond over de pilot Plusklas plaats. Deze duurt tot 

20.30u. 

Ouders van wie hun kind in aanmerking komt voor de pilot Plusklas ontvangen hierover morgen een 

bericht met een uitnodiging voor de avond. 

Ook alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.  

U kunt zich aanmelden via e-mail: anniek.vankan@inos.nl. 

 

Bijna 4 jaar? 
 

Om een goede planning te kunnen maken vinden we het fijn tijdig te 

weten welke kinderen onze school gaan bezoeken. Daarom willen we u 

vragen: Heeft u een zoon of dochter die in 2019 vier jaar wordt en heeft u 

hem/haar nog niet ingeschreven? Zou u dat dan alstublieft willen doen? 

U kunt een inschrijfformulier vragen bij de leerkracht van uw kind(eren) of 

loop even binnen bij Anne-Marie om er één op te halen. 

 

Mogen we jullie even voorstellen? 

 
Zoals u in een vorige memo heeft 

kunnen lezen, hebben er tijdens de 

ALV mensen afscheid genomen van 

de Ouderraad. Hiervoor zijn nieuwe 

leden gekozen. Via deze weg stellen 

wij ze aan u voor.  

Van links naar rechts: Hatice (mama 

van Yasmin uit groep 7), Danielle J 

(secretaris van de ouderraad en 

mama van Louise uit groep 5 en 

Rosalie uit groep 3), Angela (mama 

van Mila uit groep 4 en Levi uit 

groep 1/2B), Angelique 

mailto:anniek.vankan@inos.nl
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(Penningmeester van de ouderraad en mama van Koen uit groep 1/2A), Danielle v/d V (mama van Finn uit groep 5 

en Fay en Lenthe uit groep 4), Suzanne (voorzitter van de ouderraad en mama van Fien uit groep 5 en Saar uit 

groep 3), Miranda (mama van Jaylano uit groep 5 en Jesslyn uit groep 4), Diana (mama van Ashley uit groep 6 en 

Kane uit groep 3), Moni (mama van Linea uit groep 5). 

Op de foto ontbreekt Sharona (mama van Hailey uit groep 4) 

 

Wij als ouderraad gaan er een mooi schooljaar van maken. Heeft u als ouder vragen over wat wij precies doen, 

heeft u tips, ideeën, of kunnen wij jullie ergens bij helpen dan kunnen jullie contact opnemen via de mail. 

ORkievitsloop@gmail.com  

 

 

Hesjes 
Door de bijdragen van de ouderraad, een anonieme gulle gever, de school en de Rabobank bij elkaar te leggen, 

hebben we hesjes aan kunnen schaffen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hand in hand oversteken, genieten van het schoolreisje, lekker doorstappen tijdens de Avondvierdaagse: de 

kinderen van Basisschool Kievitsloop gaan er samen vaak op uit. ‘En het is natuurlijk heel belangrijk dat dit veilig 

gebeurt’, vertelt Suzanne Ruskus van de ouderraad. ‘In het verleden konden kinderen zelf een polo van de school 

kopen, maar niet iedereen deed dat. Bovendien is zo’n polo wel goed voor de herkenbaarheid, maar doet het minder 

op het gebied van veiligheid. Als ouderraad waren we dan ook al een tijdje aan het bedenken hoe we 

veiligheidshesjes konden aanschaffen. Die maken de kinderen goed zichtbaar, dragen bij aan het ‘samen-gevoel’ en 

kun je in bruikleen uitgeven. Jammer genoeg was er binnen het budget van deze relatief kleine school niet voldoende 

ruimte voor de aanschaf. En ook met een mooie, anonieme donatie kwamen we nog niet op het benodigde bedrag. 

Gelukkig werkt een van de ouders bij de Rabobank en die kwam met dé oplossing. Via een link op de site hebben we 

onze aanvraag voor Prijs je Wijk ingediend. Al heel snel kwam er reactie vanuit het Marktteam Jongeren: de 

aanvraag was toegekend! Toen ging het snel, want tijdens de feestelijke uitreiking van de cheque waren de hesjes al 

binnen. Het is ontzettend fijn dat Rabobank Breda dit soort dingen doet: voor ons heeft dat echt het verschil 

gemaakt.’ 

(stuk geschreven door Rabobank) 

mailto:ORkievitsloop@gmail.com
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Andere datum schoolreis: 10 mei 2019 
Om organisatorische redenen hebben we de datum van de schoolreis 

aangepast: We gaan op 10 mei ipv 15 maart met de groepen 3 t/m 8 op 

stap. 

Op de kalender ziet u op 10 mei nog de afsluiting van Samen Beter 

Lezen staan. Hiervoor wordt nog een ander moment gezocht. Zodra dit 

bekend is, laten wij dit weten.  

 

 

Stagiaires stellen zich voor: 
Er is weer een aantal nieuwe stagiaires gestart op Kievitsloop: 

 

 

Mijn naam is Karlijn Houtepen, ik ben 17 jaar oud en ik woon in Prinsenbeek. 

Afgelopen schooljaar heb ik mijn mavodiploma gehaald op Prinsentuin van 

Cooth in Breda en doe nu de opleiding onderwijsassistent op het Vitalis 

College. In mijn vrije tijd spreek graag met vriendinnen af en ben 2 keer in de 

week te vinden op te scouting, en avond als begeleiding en een avond ben ik 

zelf bezig in een groep. Ook ben ik rond de herfstvakantie druk bezig met 

het bouwen van een carnavalswagen. 

Ik vind het leuk om iets te doen met kinderen. Daar ben ik achter gekomen 

nadat ik een weekje stage had gelopen op een basisschool. Wat ik verwacht 

wat ik leer op mijn stage, is hoe ik met kinderen in een bepaalde situatie om 

moet gaan. Het leukste van het vak lijkt mij dat je kinderen kan helpen met 

dingen waarmee ze moeite hebben. Na mijn 3 jaar op de opleiding 

onderwijsassistent te hebben afgerond, hoop ik dat ik door kan gaan 

studeren op de pabo.  

Ik ga de rest van het jaar hier stage lopen en ik heb er veel zin. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mijn naam is Amber Schalk, ik ben 16 jaar oud en woon in 

Prinsenbeek. Ik zit op dit moment op het Vitalis College in Breda. 

Na mijn kennismakingsgesprek heb ik nog veel meer zin om 

stage te komen lopen op Kbs Kievitsloop. 

Ik ga op woensdag stage lopen in de plus klas en op de 

donderdag zal ik groep 1/2 ondersteunen. 

 

De opleiding onderwijsassistent heb ik gekozen omdat ik het 

super leuk vind om met kinderen te werken en om kinderen te helpen met opdrachten die ze lastig vinden. De 

ontwikkeling van een kind is heel bijzonder. Hoe de kindjes in groep 1 binnenkomen als 4-jarige en 8 jaar later de 

school verlaten naar de middelbare school, en dat ik daar onderdeel van ben geweest is toch iets wat ik mooi 

vind. 

Ik ben begonnen op Kbs De Griffioen. Daarna ben ik naar het Markenhage College gegaan. Ik werk op dit 

moment op zaterdag bij een slagerij en in de weekenden met regelmaat achter de bar bij een café. Ook geef ik 
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iedere week bijles wiskunde en pas ik regelmatig op. Als ik dan nog tijd over heb rijd ik graag paard en spreek ik 

met vriendinnen af. 

Ik heb er heel veel zin in!  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hallo! Mijn naam is Petti Bicskei, ik ben 18 jaar oud en woonachtig in Breda. 

Ik doe de opleiding onderwijsassistent niveau 4 op het Vitalis college in Breda. 

Ik kom elke woensdag en donderdag Stage lopen in groep 3 bij juf Heleen! 

 

Ik ben creatief: ik kom met leuke originele ideeën.  

Ik heb doorzettingsvermogen: ik houd me aan mijn doel totdat ik mijn doel heb bereikt. 

Ik ben leergierig: ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. 

Ik ben flexibel: ik kan me gemakkelijk aan de omstandigheden aanpassen.  

ook heb ik veel inlevingsvermogen: ik kan ik me erg goed inleven in een ander.  

Mijn hobby’s? Met familie/vrienden zijn, film kijken, muziek luisteren en lezen. 

Ik ben graag met mijn neefje en nichtje, hun lieve lachjes op hun gezicht als ze mij 

zien maken heel mijn dag goed.  

Wat ik graag wil leren op mijn stage?  

Hoe ik het beste les kan geven op een creatieve manier en een band op kan 

bouwen met de kinderen.  

Hoe ik de kinderen kan stimuleren in de ontwikkeling op een leuke manier. 

Waarom onderwijsassistent? 

Kinderen nieuwe dingen leren en helpen bij de ontwikkeling  

lijkt me het leukste wat er bestaat.  

Je bent een voorbeeld functie, de kinderen kijken tegen je op, je neemt een stukje 

van de opvoeding over en daarom vind ik het een bijzonder beroep. 

Ik heb er veel zin in om nieuwe dingen te leren!  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hallo, mijn naam is Floris Deijkers. 

Ik ben 19 jaar, ik kom uit Breda en ik ben gek van voetbal, 

muziek en kinderen. Ik luister erg veel naar muziek. Ik voetbal 

zelf ook en ga om de week naar NAC. 

Ik heb op het Graaf Engelbrecht college mijn MAVO 4 diploma 

gehaald. Hierna ben ik de opleiding Detailhandel gaan volgen 

op het Florijn college, hier heb ik mijn niveau 3 diploma 

behaald. Na een tussenjaar ben ik sinds dit jaar begonnen aan 

de opleiding Onderwijsassistent aan het Vitalis college in 

Breda. 

Ik wil deze opleiding graag halen, omdat ik later leraar wil 

worden op een basisschool. Ik kan ontzettend goed omgaan 

met kinderen dus hoop dat ik het enorm naar mijn zin ga 

hebben op mijn stage, in groep 4 van Kbs Kievitsloop. 


