
 

Ouderbetrokkenheid en Kanjeraanpak 
De Van Royenschool wil een goede samenwerking tussen ouders en school. Uit 
onderzoek blijkt dat kinderen zich beter ontwikkelen als deze samenwerking 
aanwezig is. We willen waar mogelijk samen met de ouders optrekken in het 
belang van het kind. 
 
U kunt thuis uw kind al ondersteunen zodat hij/zij zich op school beter te 
ontwikkelt. 
 
Door uw kind op tijd naar bed te laten gaan, gezond te laten eten en op tijd op 
school te laten komen. 
 
Maar ook door de aanpak van de leerkracht te ondersteunen, goed gedrag van 
uw kind op school te waarderen en mee te denken in de aanpak/ontwikkeling van 
uw kind. 
 
Op onze school werken we met de Kanjertraining. In de folder in de bijlage vindt 
u informatie over de inhoud en hoe wij er in de klassen mee werken. Daarnaast 
verwijzen wij u graag naar de website www.kanjertraining.nl  
 
Soms komt het voor dat het gedrag van een leerling over de grens gaat van de 
normen en waarden in een groep. Dan hanteren wij de volgende stappen: 
1. De leerling krijgt een waarschuwing en kan zich in de klas herpakken en 

het gewenste gedrag.  
2. Toont de leerling dezelfde dag nog een keer ongewenst gedrag, zal hij/zij 

door de leerkracht voor een deel van de dag in een andere groep worden 
geplaatst. Hij/zij mag in de loop van de dag of wanneer het aan het einde 
van de dag gebeurde de volgende dag weer in de eigen groep. De 
leerkracht heeft wel eerst een gesprek met de leerling. 

3. Toont de leerling op dezelfde dag (of in korte tijd na het uit de klas plaatsen) 
voor een derde keer ongewenst gedrag, dan zullen de ouders/verzorgers 
gebeld worden om hun kind op te halen. Na schooltijd volgt er een gesprek 
met ouders/verzorgers, leerling en leerkracht en eventueel de intern 
begeleider/directie. 

 

Bareka 
In alle groepen (vanaf groep 3) is gestart met het in kaart brengen van het 
automatiseringsniveau van de leerlingen voor rekenen. Dit doen de leerkrachten 
met de Bareka toetsen. Met de Bareka toetsen bouwen de leerkracht en leerling 
samen aan een stevig ‘rekenmuurtje’ en krijgen ze een helder beeld van de 
rekenontwikkeling voor gerichte ondersteuning en oefening. 
 

Bareka Online Rekentoetsen 

 
 

 

In de agenda 
 
5 t/m 16 oktober 
Kinderboekenweek 
Gi-Ga-Groen 
 
10 oktober 
Fietsenkeuring 
 
17 t/m 21 oktober 
Herfstvakantie 
 
29 oktober 
Oud papier 
 
3 november 
Nieuwsbrief 3 
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Fietsenkeuring 
Op maandag 10 oktober komen vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland langs voor de jaarlijkse 
fietsenkeuring. Zij gaan hierbij op het volgende letten: 

 
  1  Stuur zit vast   9 Zadel zit vast 

  2  Bel werkt 10  Zadelhoogte/framemaat 

  3  Handvatten zitten vast 11  Stroeve trappers 

  4  Remmen werken 12  Gele reflectoren 

  5  Koplamp werkt 13  Ketting goed afgesteld 

  6  Spaken zitten vast 14  Rode achter reflector 

  7  Zijreflectie in de wielen 15  Achterlamp werkt 

  8  Banden goed opgepompt, met profiel  

 
Studiedag 

Dinsdag 20 september heeft het team van de Van Royenschool zich laten 
onderdompelen in de theorie van “Zo Leer Je Kinderen Lezen en Spellen”. 
Deze theorie sluit aan op de nieuwe methode STAAL die zij dit jaar 
implementeren. 
 
Een aantal punten die naar voren kwamen willen we met jullie delen: 
• Spelling en lezen kunnen elkaar versterken. 

Maar alleen door lezen, word je geen goede speller. Daarvoor heb 
je ook expliciet instructie nodig op spelling. 

• Denken als je moet schrijven! 
Dit is iets wat je kinderen bewust moet aanleren. En dat doen we 
door de volgende stappen aan te leren tijdens het schrijven van 
woorden: 

 
 



 

Nieuwbouw 
Eind september is het haalbaarheidsonderzoek voor het bouwen van een Multifunctioneel Centrum (MFC) in 
Schoonoord afgerond. Een pand waarin de scholen, de kinderopvang en een heel aantal andere partijen 
zouden moeten komen. 
Het haalbaarheidsonderzoek leverde drie advies scenario’s op. Het is nu afwachten wat de politiek gaat vinden 
van de scenario’s en welk scenario financieel ook haalbaar gaat zijn. 
Daarna worden er weer vervolgstappen genomen.  
 

 



 

MR Van Royenschool 
Beste ouders, 
Wij zijn Martin Eggens en Michiel Oving. Namens en voor de ouders zitten wij in de Medezeggenschapsraad, de 
zgn. oudergeleding. Daarin is ook een personeelsgeleding vertegenwoordigd, dat zijn Carolien Kremers en 
Simone Assen. 
Kort gezegd komt het erop neer dat wij instemming, advies -en informatierecht hebben voor school brede 
zaken, met name op onderwerpen waar het de ouders aangaat. 
Houd je iets bezig en twijfel je of je daarvoor bij ons moet zijn, schroom niet en neem gerust contact met ons 
op. We kunnen ook altijd met je meedenken. Want samen zetten we ons in voor een prettig en veilig 
leerklimaat op school. 
  
We zijn te bereiken via mr@vanroyenschool.nl. Als je ons liever persoonlijk wilt benaderen, Martin 06-
25092474, Michiel 06-55185159. 
 
 

Kinderboekenweek 
Donderdagochtend 6 oktober hebben we de Kinderboekenweek geopend!  
Dit jaar heeft de Kinderboekenweek het thema Gi-Ga-Groen. De 
Kinderboekenweek is geopend met ‘de gemaskerde voorlezer’: de kinderen 
mochten van 10 gemaskerde voorlezers raden welke juf er achter het masker zat. 
De komende dagen zullen we extra aandacht besteden aan (voor)lezen rond het Gi-
Ga-Groene thema. 
 
In de bijlage vindt u een flyer met informatie over de activiteiten die in de 
bibliotheken worden georganiseerd in het kader van de Kinderboekenweek en 
Oktober Kindermaand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


