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Maatwerk – hoe geven wij dit vorm buiten de groep? 

In Memo 6 hebben we u één en ander verteld over onze ambitie Maatwerk (uit het Koersplan). In 
deze Memo vertellen we u hier meer over: hoe geven we vorm aan Maatwerk buiten de groep? 
Ook vertellen we in dit stuk meer over de veranderingen rondom de schakelklas. 

 Waar we zoveel mogelijk binnen de klas de leerlingen ondersteunen, zijn er ook 
ondersteuningsvragen die in een kleiner groepje buiten de klas plaats vinden. Dat dit buiten de 
klas gebeurt kan te maken hebben met de aard van de ondersteuningsvraag of om praktische/ 
organisatorische redenen. Wellicht heeft u wel eens gehoord van 
Bouw! en Ralfi, onze programma’s op het gebied van technisch 
lezen, of van Spellingsprint en u kunt uiteraard ook denken aan de 
plusklas. 

De schakelklas viel ook in dit rijtje van extra ondersteuning en dan 
wel op het gebied van woordenschat en begrijpend lezen. 
Hiervoor heeft de Gemeente Breda subsidie verleend om deze 
ontwikkeling op scholen te steunen. We hebben veel goede 
ervaringen opgedaan met de schakelklas, maar lopen ook tegen 
belemmeringen en nadelen aan. Waar het subsidies betreft, zijn er 
vanzelfsprekend ook voorwaarden aan deze gelden. Van de 
kinderen die hiervoor aangemeld werden, werd verwacht dat zij gedurende een heel jaar twee 
uur per week onderwijs buiten de klas zouden volgen. Dat vinden wij, samen met de kinderen en 
hun ouders, een flinke belasting. Mede om die reden hebben we ervoor gekozen om deze 
ondersteuning op een andere wijze in te richten. 

Maatwerk  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen op hun eigen niveau. Hierbij 

houden wij rekening met o.a. verschillende leerstrategieën, het tempo en 

talentontwikkeling. We werken hiertoe met methoden die differentiatie binnen de klas 

mogelijk maken en de basisvakken worden op minimaal drie niveaus aangeboden. 

Wanneer er binnen de drie niveaus nog een extra ondersteuningsvraag blijft bestaan, is er 

de mogelijkheid om een korte interventie van extra hulp op een specifiek leerprobleem te 

bieden. Tweemaal per jaar bekijken we welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen en 

communiceren we dit met ouders. 
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Waar de schakelklas eerst met eigen thema’s werkte, is dit schooljaar al gestart met het 
aansluiten bij de nieuwe Blink-thema’s uit de klas. Hierdoor kregen de kinderen extra bagage mee, 
op het gebied van woordenschat en begrijpend lezen, die ze direct mee konden nemen naar de 
lessen in de eigen groep. Dit hebben we als een waardevolle toevoeging ervaren en zetten we 

daarom voort in de nieuwe opzet. In plaats van leerlingen 
gedurende een volledig jaar in de schakelklas te plaatsen voor 
twee uur per week, creëren we twee groepen die ieder 45 
minuten ondersteuning krijgt gedurende een half jaar: 
Leerlingen uit de groepen 5 en 6 blijven aan het werk met 
woordenschat en begrijpend lezen. Leerlingen uit de groepen 7 
en 8 pakken naast begrijpend lezen juist studerend lezen op, wat 
tevens een voorbereiding is op de middelbare school. Voor beide 
groepen wordt er vanuit de leerlijnen en kerndoelen gewerkt, 
toegepast op de thema’s van Blink.  
Kerndoelen zijn de streefdoelen die door het Nederlands ministerie van 

Onderwijs zijn vastgesteld voor het basisonderwijs. Leerlijnen zijn de uitwerking hiervan die op een concreter 
niveau omschrijven wat leerlingen moeten kennen in kunnen per leerjaar. 

Naast ondersteuning op de didactische vakken, bieden we ook ondersteuning op het gebied van 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Op dit moment vindt de laatste fase van de pilot “training 
zelfvertrouwen” (zie ook Memo 5) plaats voor leerlingen in de hogere groepen. Zodra de 
evaluatie heeft plaatsgevonden en verdere stappen duidelijk zijn, informeren wij u hier weer over. 

Bericht van CJG 

Opvoeden en opgroeien, praat er over! 

Opvoeden is een leuke en uitdagende taak die ouders meestal goed afgaat. Toch kan opvoeden 

ook lastig zijn. Als ouder kom je soms dingen tegen waarmee je je geen raad weet. Wat doe je 

als je kind ’s avonds niet wil slapen? Hoe ga je om met kinderruzies? Jullie gaan scheiden, hoe 

vertel je dat aan je kind?  

 

Vragen over opvoeden horen er bij. Toch is het fijn als je hiermee terecht kunt bij iemand die met 

je meedenkt of deskundig advies geeft. Dit kan iemand uit je omgeving zijn. Een ervaren ouder, of 

de leerkracht van school. Als zij je vraag niet kunnen beantwoorden, kun je bij de wijk-CJG-er van 

uw wijk terecht. In Noordwest (Haagse Beemden en Prinsenbeek) hebben wij 3 wijk-CJG-ers: 

Floortje Geers, floortje.geers@cjgbreda.nl  

Jackeline Voskuil, jackeline.voskuil@cjgbreda.nl  

Jacqueline Koevoets, jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl     

 

mailto:floortje.geers@cjgbreda.nl
mailto:jackeline.voskuil@cjgbreda.nl
mailto:jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl
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‘W' draoje ut’ 

 
Contactpersoon Kievitsloop 
Jacqueline Koevoets is wijk-CJG-er bij basisschool Kievitsloop. Zij is 1x 
per 2 weken bij de Kievitsloop op dinsdag. De komende weken op 11 
feb, 3 maart, 17 maart, 31 maart, 14 april. 
Bellen en mailen naar haar mag ook. 

 
jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl                                                         
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag  
06-20311757        
  
Speciale zorg 
Het kan zijn dat er meer aan de hand is en een kind of gezin speciale zorg nodig heeft. 
Bijvoorbeeld als er vermoedens zijn van een ontwikkelingsachterstand, autisme of andere 
problematiek. De wijk CJG-er zal samen met alle betrokken partijen een plan van aanpak opstellen 
en zal samen met jou op zoek gaan naar welke zorgaanbieder hiermee het beste kan helpen.  Als 
ouder kies je zelf een zorgaanbieder. 
Voor deze zorg heb je een beschikking nodig. Hierin staat om welke zorg het gaat en voor hoe 
lang. De regisseurs van de Gemeente  Breda geven deze beschikkingen af. 

 

Carnaval op Kievitsloop 
                                                

 

Op 21 februari gaan we weer lekker ‘carnavallen’ op 

Kievitsloop. 

Vanaf 8:15 uur verzamelen alle kinderen (groep 1 t/m groep 8) 

op het grote plein. Natuurlijk zijn de leerkrachten van uw 

kind(eren) ook al aanwezig om de kinderen op te vangen. 

Hier zullen we om 8:30 uur de prins en prinses en de raad van 11 

verwelkomen en natuurlijk gaan we los op ons eigen carnavalsschoollied! 

Rond 9:00 uur gaan we in de optocht richting het Kraaienest waar elke groep hun carnavalsact(s) 

gaat opvoeren. 

mailto:jacqueline.koevoets@cjgbreda.nl
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Daarna vertrekken we tegen 11:00 uur wederom in optocht richting het Heksenwiel en hopen we dat 

we daar Prins Giegeldonk en zijn gevolg nog even tegen zullen komen bij de Zonnewijzer. Natuurlijk 

laten we hier onze dansmoves zien en zullen de winnaars van de playbackshow hun act nogmaals 

opvoeren. 

U bent van harte welkom! 

Rond 12.00 uur hopen we weer op school terug te zijn en kunt u hier uw kind(eren) ophalen. 

Het is niet de bedoeling dat de kinderen vanuit het Heksenwiel al met de ouders meegaan. U mag de 

carnavalsoptocht volgen tot aan school. 

Let op: Het meebrengen van spuit-serpentine, speelgoed- wapens, confetti, stiften (tijdens de 

optocht) e.d. is niet toegestaan. Mochten kinderen dit wel bij zich hebben, dan wordt het in beslag 

genomen. 
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Op de kalender 

3 feb 
 

4 feb 5 feb 6 feb 7 feb 
Rapport 
8 feb: open dagen 
voortgezet 
onderwijs 

10 feb 
 
Juf Ciska 
jarig 

11 feb 

 
Oudergesprekken 

12 feb 13 feb 
Memo 
Oudergesprekken 

14 feb 

17 feb 
 
 

18 feb 19 feb 
 
Inloop 11.45 

20 feb 
 
Meneer Arnoul 
jarig 

21 feb 
Carnaval op 
school 
12.00 uit! 

24 feb 
 

25 feb 26 feb 27 feb 28 feb 

 

voorjaarsvakantie 


