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Inleiding 

Nog 2 weekjes en dan zit het hele bijzondere schooljaar 2019-2020 er al weer op. Dit schooljaar zal 

ongetwijfeld de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder jaar. Bijzonder, maar zeker ook 

leerzaam. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het afscheid van groep 8(musicalfilm en het kampalternatief) 

of naar het voeren van oudergesprekken( op het plein of via Meet). Dan geloof ik ook wel dat dit ons 

iets gebracht heeft, wat blijvend is. Dan denk ik ook aan de grotere mogelijkheden die we zien op 

digitaal gebied. Veel zaken nemen we mee in het onderwijs naar het komende jaar. 

Rekenmethode 

Vorige week vrijdag hebben we uitgebreid stilgestaan bij 

de rekenmethode voor het komende schooljaar. We 

hebben unaniem gekozen voor de methode Pluspunt 4. 

Deze methode bouwt voort op de goede resultaten en 

duizenden positieve gebruikerservaringen van 

leerkrachten. Bovendien is de methode verrijkt met de 

laatste didactische inzichten en resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek, uiteraard vertaald naar de 

praktijk in de klas. De nieuwe editie van Pluspunt biedt 

een goede balans tussen begrip, veel oefenen en 

verbinding met de realiteit. Dit noemt de mehtode 

‘evenwichtig rekenen’. Wij kiezen niet voor puur 

traditioneel of realistisch rekenen, maar nemen de sterke elementen uit beide rekendidactieken 

samen. Deze methode  gaan we komend jaar invoeren t/m groep 7. Groep 8 blijft gebruik maken van 

de huidige methode van Alles Telt. Het jaar daarop gaan zijn ook met Pluspunt werken. Aankomende 

donderdag hebben we als team daarvoor nog een verdere implementatietraining. 

Verkeerseducatieprogramma ANWB Streetwise 

Vandaag hebben alle kinderen meegedaan met ANWB 

Streetwise programma.  De kinderen leren beter om te 

gaan met het huidige verkeer. Met speciaal ontwikkelde 

lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto´s, zebrapaden, 

verkeerslichten en een fietsparcours werd de praktijk zo 

veel mogelijk nagebootst. Daarnaast was er flink wat 

aandacht voor afleiding in het verkeer door 

smartphonegebruik. Leerlingen en collega's  werden 

bewust gemaakt van eigen (gevaarlijk) verkeersgedrag. 



Ook was er aandacht voor hoe kinderen veilig kunnen fietsen met een fietshelm. Voor elke groep was 

een eigen verkeersprogramma. Leuk om hier de komende dagen nog verder over door te praten. 

 ANWB Streetwise wordt bekostigd vanuit de MVO-gedachte van de ANWB en vanuit de provincie 

Utrecht 

Corona en Leefstijl een onderzoek  

Momenteel is het een bijzonder heftige periode. Zo gaat uw pas sinds kort weer volledig naar school 

maar eventueel met een aangepast programma.  Wij kunnen ons voorstellen dat deze situatie veel 

veranderingen teweeg brengt voor uw kind en uw gezin. 

Wij doen een landelijk onderzoek naar de relatie tussen de coronacrisis en de leefstijl van kinderen - 

COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children. (COLC-studie) 

Met dit onderzoek krijgen wij antwoorden op de vragen die nu relevant zijn zoals: ? Hoe beïnvloedt 

de coronacrisis de levens en leefstijl van kinderen in Nederland? Welke kinderen krijgen meer klachten 

passend bij een corona-infectie? En hoe houden we onze kinderen zo gezond mogelijk tijdens en na 

deze crisis? 

We willen u daarom vragen of u en uw kind hieraan willen bijdragen door online vragenlijsten in te 

vullen. Deelname is vrijwillig. Uw hulp is hard nodig! Via de volgende weblink krijgt u toegang tot 

meer informatie. U kunt klikken op de informatiebrief die van toepassing is. We willen u vragen deze 

informatie, in zijn geheel, rustig door te lezen en samen te bespreken. 

Indien u en uw kind willen deelnemen, ontvangt u online vragenlijsten. U hoeft geen andere 

aanvullende acties te ondernemen. 

Indien u heeft besloten om te willen deelnemen, kunt u via dezelfde weblink het 

toestemmingsformulier voor ouders invullen. Bij kinderen ouder dan 12 jaar, is het belangrijk om dit 

samen te doen, ook zij vullen dan een toestemmingsformulier in. Na deze procedure ontvangt u 

uitnodiging om de eerste vragenlijsten in te vullen. 

Uiteraard zijn wij bereikbaar voor vragen over dit onderzoek. Alle contactgegevens kunt u vinden in 

de informatiebrochure. Met vriendelijke groet, 

Onderzoekersteam COLC Studie, Dr. Anita Vreugdenhil, 

kinderartscoach.kindergeneeskunde@mumc.nl 

 
Lariks Welzijn en Zorg 

in de afgelopen weken heeft de begeleiding van Lariks er 

anders uitgezien. Er worden nu steeds meer activiteiten weer 

opgestart voor kinderen en volwassenen. Meer info is te lezen 

op de website van Lariks.  

 

 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%253A%252F%252Fsoftware.memic.maastrichtuniversity.nl%252Fcoach_COVID19%252FSchool%252FIc&data=02%257C01%257Cchristel.van.loo%2540mumc.nl%257C7f032545d392476097ad08d7ee88afa5%257C08273b66221040cd8b205cf6cddc279a%257C0%257C0%257C637240143139225086&sdata=0lSXqKM00uQ%252BcFDleVPksN89QbqNxMVWB5E4UsPuWxk%253D&reserved=0
https://sociaalplein-leusden.nl/


Gezocht: Voorzitter Oudercommissie 

Als Oudercommissie zorgen wij ervoor dat de activiteiten als Sinterklaas, 

Kerst, Pasen en het Zomerfeest goed en gezellig verlopen. 

Daphne van den Berg is inmiddels 5 jaar onze voorzitter, maar gaat hiermee 

stoppen.  

Dus: word jij onze nieuwe voorzitter? 

 

De tijdsinvestering is bescheiden. Per jaar zijn er zes tot zeven vergaderingen 

en daarnaast vraagt de OC gemiddeld genomen per maand nog een 

tijdsinvestering van ongeveer drie uur. Onze ervaring is dat je als OC-lid echt 

betrokken raakt bij school.  

 

Mocht je meer willen weten over de OC en/of de rol van voorzitter neem dan 

contact op met Daphne (moeder van Bink, groep 6): 

voorzitter@kompasleusden.nl of Hanna (moeder van Jason (8), Tobias (5), 

Elias (4) en Yoel (3)): oudercommissie@kompasleusden.nl. 
 

 

Agenda 

3 juli Nieuwsbrief 21 + zomerfeest 

8 juli wenmoment 

9 juli MR 

10 juli Rapport 2 mee 

11 juli juf Joke jarig 

14 juli slotavond groep 8 

17 juli laatste schooldag( les tot 12 uur)+ Nieuwsbrief 22 

20 juli t/m 28 augustus Zomervakantie 

vanaf 27 augustus inrichten school en voorbereiden 

28 augustus Nieuwsbrief 1 

31 augustus eerste schooldag 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
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