
Nieuwsbrief ouders en/of verzorgers van ‘t Palet 

 

Beste ouders en/of verzorgers,  

In deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte stellen van de inhoudelijke ontwikkelingen van ’t 

Palet. De nieuwsbrief zal ieder kwartaal verschijnen en is te vinden op de website van ‘t Palet. Laten we 

beginnen met dat we het schooljaar goed zijn begonnen. De groepen zijn zich goed aan het vormen en de 

kinderen lijken op hun gemak. U zult vast al e.e.a. uit de groep hebben meegekregen via Social Schools en 

– wie weet – via uw kind.  

Effectieve instructie 
 
Eén van de belangrijkste speerpunten voor het komende schooljaar is goede didactiek, de manier waarop 
wij lesgeven. We hebben in dat kader als basis gekozen voor Expliciete Directe Instructie (EDI); een 
wetenschappelijk stevig onderbouwd lesmodel dat is te typeren als ‘modern traditioneel’. Het traditionele 
kenmerk is de klassikale benadering waarin de leraar de leiding neemt, uitlegt, voordoet en hardop denkt. 
Het moderne kenmerk is de hoge mate van interactie die tijdens deze lessen wordt gerealiseerd. Alle 
leerlingen worden tussen de beknopte instructiemomenten door continu klassikaal geactiveerd om zelf na 
te denken, te overleggen met hun buurman/vrouw of verwerkingsoefeningen te doen. Op basis van de 
reacties van leerlingen kan de leerkracht tijdens de les controleren of kinderen de stof hebben begrepen en 
het verloop van de les daarop aanpassen. Zo wordt de kans op succes in het leerproces voor álle leerlingen 
zoveel mogelijk geoptimaliseerd. Met die succeservaring kunnen de kinderen vervolgens vol motivatie 
steeds zelfstandiger aan de slag!  
 

Nieuwe rekenmethode 
 
Dit schooljaar is onze school gestart met de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte Junior. 
Wij zijn erg blij met de methode en horen dat kinderen er thuis ook enthousiast over 
vertellen. Deze methode hanteert de structuur en de principes van Expliciete Directe 
Instructie, en het sluit aan op meest gebruikte methode in het voortgezet onderwijs, 
namelijk Getal & Ruimte. De kans is groot dat uw zoon of dochter bij de overstap naar het 
voortgezet onderwijs ook hiermee gaat werken. Ze hebben daarmee een voorsprong, 
omdat ze al gewend zijn aan de manier van rekenen zoals deze in de junior editie wordt 
aangeboden.  
Zowel op papier als digitaal werken de kinderen aan één onderwerp per week met vaste 
rekenstrategieën (manieren om dingen uit te rekenen). Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in 
kleine stapjes van oefenen (met ‘kale’ sommen) naar toepassen in context (de zogenaamde 
‘verhaaltjessommen’). 

 Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie. 

 Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën. 

 Eigenaarschap: uitleg, test jezelf (om zelf te ontdekken wat je nog verder wilt oefenen voor de 

toets) en feedback op maat. 
 
Nieuwe natuurspeeltuin 
 
Op de foto hiernaast ziet u onze prachtige nieuwe  
natuurspeeltuin, met dank aan ‘firma Langehuizen’  
voor de sponsering van het gras. 
 

 
Vriendelijke groeten,  

Team ’t Palet 


