
 
 

Nieuwsbrief ouders en/of verzorgers van ‘t Palet 
 

 

Beste ouders en/of verzorgers, 

Na een periode van thuisonderwijs, zijn wij blij dat we de kinderen deze week allemaal weer hebben 

mogen verwelkomen op school! We hebben een goede start gemaakt! In deze nieuwsbrief willen wij 

u graag op de hoogte stellen van de inhoudelijke ontwikkelingen waaraan wij momenteel werken.  

 

Project automatiseren  

Om ons rekenonderwijs een extra boost te geven, zullen wij vanaf 1 maart starten aan een schoolbreed 
project dat zich richt op de rekenbasisvaardigheden. De wetenschappelijk bewezen methodiek ‘Zo leer je 
kinderen rekenen’ zal, vanaf 1 maart, worden toegepast en geïntegreerd in ons rekenonderwijs. Onderzoek 
laat zien dat leerlingen door deze methodiek in 6 weken tijd gemiddeld 1,5 jaar achterstand kunnen inhalen 
ten aanzien van de basisvaardigheden rekenen (Bosman, 2015). Tijdens de uitvoering van het project zal er 
iedere dag maximaal een uur extra aandacht worden besteed aan het automatiseren en memoriseren. Dit 
geldt voor de groepen 3 t/m 8. Automatiseren betreft het vrijwel routinematig uitvoeren van 
rekenhandelingen. Memoriseren betreft het ‘uit het hoofd kennen’ van rekenfeiten. Het gaat daarbij om het 
klassikaal (in)oefenen van de basisbewerkingen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.  

 

Project curriculumontwerp wereldoriëntatie  

De aandacht voor het domein wereldoriëntatie is de afgelopen decennia in het Nederlands onderwijs 
afgenomen. Om deze reden zullen wij binnenkort, in samenwerking met de Radboud Universiteit en onder 
leiding van Erik Meester, starten met een project om het wereldoriëntatie binnen onze school kritisch te 
bekijken en waar nodig te verbeteren. Het domein wereldoriëntatie hangt nauw samen met het begrijpend 
lezen. Dit is één van de belangrijkste vaardigheden om succesvol te kunnen participeren in de democratische 
informatiesamenleving van de 21ste eeuw. Om begrijpend te kunnen lezen, is een grote woordenschat én 
brede kennisbasis over de wereld van essentieel belang. Met dit project willen we (de aandacht voor) het 
onderwijs in wereldoriëntatie nieuw leven inblazen door de meest actuele theoretische kennis op dat gebied 
toe te passen in ons onderwijs. Het project zal de eerste periode kleinschalig worden uitgevoerd, en zal 
worden gerealiseerd door Maike Arts uit groep 7B. Daarnaast leerkrachten uit de onder- en middenbouw bij 
betrokken, zodat het vervolgens goed kan worden geïmplementeerd in alle groepen.  

 

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben over de inhoudelijke ontwikkelingen van ’t Palet. Wij 
wensen u allen alvast een prettige voorjaarsvakantie toe! 

 

Vriendelijke groeten,  

Team basisschool ’t Palet 
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