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 Genomineerd! 

 IKC De Twijn 

 Schoolfruit 

 Kinderopvang 

 Leerlingenraad 

 Eigenaarschap 

 Sociale veiligheid 

 Ouderbijdrage 

Dinsdag en  

donderdag zijn 

onze fruitdagen. 

Wilt u uw zoon 

of dochter op 

deze dagen fruit 

of groente mee-

geven als snack. 

Alvast bedankt! 

WE ZIJN GENOMINEERD!! 
De peuter- en kleuter-

groep van De Twijn is 

genomineerd voor de 

Zeeuwse Onderwijs-

prijs!  

Woensdag 14 november wordt 

bekend gemaakt wie de prijs in 

ontvangst mag nemen en een ticket verdient voor deelname aan de Nationale 

Onderwijsprijs. Bij deze happening in Leiden worden ‘de Oscars’ van het onder-

wijs uitgereikt, de springende olifant.  

De prijsuitreiking van de Zeeuwse voorronde vindt plaats in het provinciehuis 

door Harry van Maas, gedeputeerde voor onderwijs.  

Voor we afreizen naar Middelburg gaan we ons goed voorbereiden. Iedere geno-

mineerde (3 voor het basisonderwijs en 3 voor het voortgezet onderwijs) krijgt 

maximaal 10 minuten de tijd om het project te presenteren. 

De nominatie is niet alleen goed om onze school nog eens flink in de schijnwer-

pers te zetten. We zien het vooral als waardering voor, en erkenning van, deze 

unieke aanpak die we 3 jaar geleden samen met Juultje De Twijn hebben  

ontwikkeld. 

De komende week gaan we nadenken over de manier waarop we ons gaan pre-

senteren. We zullen er in ieder geval alles aan doen om deze mooie prijs in de 

wacht te slepen.  

Wordt vervolgd! 

ONZE PEUTER– EN  

KLEUTERGROEP IN DE 

SCHIJNWERPERS 
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IKC DE TWIJN - WERKGROEPEN 
Donderdag 1 november start de tweede fase van de IKC-

ontwikkeling. Voor de vakantie hebben we onze missie en visie 

vastgesteld. Deze is in de eerste nieuwsbrief en tijdens de al-

gemene ouderavond met iedereen gedeeld.  

In de periode die voor ons ligt, gaan we dit meer concreet in-

vullen. Hiervoor gaan we 5 werkgroepen samenstellen die zich 

gaan buigen over: 

1. De identiteit van onze nieuwe organisatie. Hierbij gaat het vooral om het ‘tastbaar’ 

maken van onze visie, missie en kernwaarden.  

2. De manier waarop we de doorgaande lijn van baby naar peuter en van peuter naar 

kleuter gaan vormgeven. Maar ook de doorgaande lijn van voorschoolse opvang 

naar school en van school naar de naschoolse opvang. 

3. De samenwerking met andere voorzieningen. In het IKC dat we willen zijn gaat het 

niet alleen om opvang en onderwijs. We werken op dit moment al samen met de 

Zeeuws-Vlaamse bibliotheek, de GGD en de wijkvereniging. De komende periode 

gaan onderzoeken met wie we nog meer kunnen samenwerken, zodat we het 

voorzieningenaanbod verder kunnen uitbreiden. 

4. De communicatie. Hierbij gaat het om de manier waarop het overleg tussen mede-

werkers is georganiseerd, maar vooral ook om de manier waarop we met alle ou-

ders en verzorgers communiceren. Op dit moment hebben de opvang en school 

nog een eigen nieuwsbrief. In de toekomst zal dit één nieuwsbrief worden. Maar 

er zal meer aangepast worden. Wat precies en hoe we dat gaan doen, wordt het 

werk van de werkgroep communicatie. 

5. De laatste werkgroep gaat over de ouderparticipatie. Deze werkgroep gaat onder-

zoeken hoe de inspraak van ouders in een IKC geregeld wordt. Nu is de inspraak op 

school en de opvang nog gescheiden. In de nieuwe situatie zal dat één inspraakor-

gaan worden. Voor de activiteitencommissie is dit al grotendeels geregeld. Wat de 

AC nog mist is deelname van ouders van kinderen in de kinderopvang. 

Het is de bedoeling dat alle werkgroepen hun advies begin april klaar hebben en aan het 

team kunnen presenteren. Eind april zal duidelijk zijn hoe we één en ander gaan regelen 

en organiseren. In een speciale nieuwsbrief wordt u hierover geïnformeerd. We hebben 

het doel gesteld om op 1 augustus 2019 te starten als IKC. Volgens ons gaat het lukken! 

We gaan weer meedoen met het 

schoolfruit. We starten met het uit-

delen van fruit en groente in week 

46. Het schoolfruit stopt in week 16 

van het nieuwe jaar. Dinsdag en don-

derdag zijn onze vaste fruitdagen. De 

derde uitdeeldag geven we zo snel 

als mogelijk is aan u door. 

BINNENKORT START HET SCHOOLFRUIT WEER!! 
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BRIEF LEERLINGENRAAD AAN COLLEGE VAN B&W 
Het zal u wellicht opgevallen zijn dat er steeds 

minder zwerfvuil  bij de voetbalkooi ligt. Hiervoor 

verdient onze leerlingenraad een groot compli-

ment. Dat dit het geval is, is namelijk ook aan hen 

te danken! Op eigen initiatief hebben ze als verte-

genwoordigers van alle leerlingen van De Twijn 

een brief geschreven aan het college van burge-

meester en wethouders van Terneuzen. Voor de 

herfstvakantie hebben ze een reactie op hun brief ontvangen. Daarin is toegezegd dat 

er meer en intensiever toezicht wordt 

gehouden door politie en dat de ge-

meente meer en intensiever schoon zal 

maken. Tot nu toe wordt woord gehou-

den. Het effect is duidelijk zichtbaar. 

Namens ons allemaal willen we onze 

leerlingenraad dan ook een groot com-

pliment geven!  

NIEUWE MEDEWERKERS KINDEROPVANG DE TWIJN 
Vorige week hebben alle ouders en verzorgers van kinderopvang Juultje De Twijn een 

brief gekregen waarin personele wisselingen zijn aangekondigd. Voor de zomervakantie 

heeft de leidinggevende van onze locatie, Daniëlla Peterse, al afscheid genomen. Haar 

taken zijn overgenomen door Suzan Bareman, leidinggevende bij de kinderopvang van 

Prokino op Walcheren en de Bevelanden.  

Na de zomervakantie is zij gestart met het herschikken van de teams kinderopvang in 

Zeeuws-Vlaanderen. Ook voor onze locatie heeft dit de nodige gevolgen. Met ingang 

van 5 november komen Ellen den Exter en Bianca 

van den Ouden naar Juultje De Twijn. Beiden wer-

ken op dit moment nog op de locatie bij basisschool 

De Stelle. Juf Saskia gaat het team verlaten en zal 

m.i.v. 5 november gaan werken op de locatie in 

Zaamslag.  We willen Saskia bedanken voor alle in-

zet, betrokkenheid en enthousiasme waarmee ze 

haar werk op De Twijn heeft gedaan. Het team in 

Zaamslag krijgt er een goeie collega bij. Bij deze 

wensen we Saskia alvast veel succes toe in haar 

nieuwe werkomgeving en Ellen en Bianca met hun 

start op de Twijn. 

Wat heeft de leerlingenraad nog meer gedaan? 

- In alle wc’s hangen dispensers met papieren handdoekjes en handzeep. 

- De Halloweentocht is weer opgenomen in het activiteitenprogramma. 

- Ze hebben regels en afspraken opgesteld over het gebruik van het schoolplein. 

- We hebben een ideeënbus voor leerlingen. 
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EIGENAARSCHAP EN WERKEN MET LEERKRACHTEN 

Dit jaar, en volgend jaar, gaan we op De Twijn vooral aan de slag met het eigenaar-

schap van onze leerlingen.  We gaan er voor zorgen dat onze kinderen meer betrokken 

worden bij hun leren en hun ontwikkeling. Dit doen we op verschillende manieren.  

Eén daarvan is de nieuwe manier waarop we onze ouderavonden 

organiseren en inhoud geven. We willen vooral dat onze kinderen 

aan het woord zijn, zodat we mét hen praten in plaats van over hen. 

Onze leerlingen bereiden de gesprekken zelf voor. Ze vertellen waar 

ze goed in zijn, maar ook wat ze nog moeten leren en hoe wij ze 

daarbij kunnen helpen. De eerste keer was voor iedereen wel even 

wennen, maar het effect op het merendeel van onze leerlingen was direct merkbaar. De 

positieve reacties die we hebben gekregen bevestigen in ieder geval dat we met deze 

gesprekken op de goede weg zijn! 

Daarnaast zijn we begon-

nen met het bespreken 

van de LEERkrachten. De 

LEER-krachten zijn hou-

dingen die leerlingen no-

dig hebben om zich opti-

maal, met veel plezier en 

zelfvertrouwen te kunnen 

ontwikkelen.  

Niet alleen kennis is be-

langrijk. Het gaat vooral 

om de manier waarop je 

kennis vergaart, de ma-

nier waarop je leert.  

Wekelijks staat één van de LEERkrachten centraal. We bespreken met de kinderen waar-

om het goed is om (bijvoorbeeld) je fantasie te gebruiken, hoe je dat verder kan helpen 

bij het leren en op welke wijze we kunnen zien dat de fantasie gebruikt is. We merken nu 

al dat onze leerlingen meer inhoud kunnen geven aan begrippen als concentratie en sa-

menwerken en daardoor ook beter in staat zijn om dit toe te passen tijdens hun werk in 

de klas. 

Ook zijn we gestart met een nieuwe manier van instructie geven, de zogenaamde expli-

ciete directe instructie. De kern van deze vorm van instructie geven bestaat uit het voort-

durend controleren of 

iedereen nog ‘mee’ is. 

Hierdoor is de instruc-

tie langer dan de kin-

deren gewoon zijn, 

maar wel veel effectie-

ver. We gaan namelijk 

pas verder met oefe-

nen als iedereen het 

snapt. 
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VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR ‘18 -’19 

Omdat we voor onze activiteiten alles graag zou goedkoop mogelijk willen inkopen, bij-

voorbeeld het busvervoer voor de schoolreis, willen we alles zo snel mogelijk boeken en 

vastleggen. Daarvoor zijn we volledig afhankelijk van uw bijdrage. Als u deze nog niet 

hebt overgemaakt, dan kunt u dat alsnog doen op onderstaand rekeningnummer. Na-

mens alle kinderen van onze school bedankt voor uw begrip en uw bijdrage! 

 

IBAN NL 11 RABO 0103 7832 61  t.n.v. AC De Twijn o.v.v. ouderbijdrage + naam + groep 

Groep Activiteiten Schoolreis / kamp Totaal 

1 en 2 € 20,00 € 5,00 € 25,00 

3, 4 en 5 € 20,00 € 35,00 € 55,00 

6 en 7 € 15,00 € 35,00 € 50,00 

8 € 15,00 € 55,00 € 70,00 

We blijven wel opletten dat iedereen ook betrokken blijft. Kinderen die de aangeboden 

lesstof beheersen, krijgen een aangepaste (verkorte) instructie. 

Tot slot willen we onze leerlingen meer betrekken bij 

hun eigen ontwikkeling door de toetsen vooraf af te 

nemen in plaats van achteraf. Op dit moment doen 

we dat vooral nog voor het vak rekenen, maar het is 

de bedoeling dat we dit op termijn gaan uitbreiden. 

Door de toets aan het begin van een blok af te ne-

men, hebben leerlingen en leerkrachten goed zicht op de stof die al beheerst wordt. Op 

deze onderdelen kan een leerling tijdens de les verkorte instructie volgen en snel aan de 

slag met eigen werk. Dit eigen werk bestaat vooral uit ‘reparatiewerk’ , taken die afge-

stemd zijn op de onderdelen waarop onvoldoende wordt gescoord. Op deze manier kan 

een programma op maat worden opgesteld, waardoor de leertijd effectief en efficiënt 

benut wordt.  

Wilt u meer informatie over de manier waarop we het eigenaarschap bij onze  

leerlingen vergroten? Neem dan gerust contact met ons op! 

VOORAF TOETSEN: 

‘Wat kan ik al en wat 

moet ik goed oefenen?’ 

Deze week vullen al onze 

leerlingen weer de vra-

genlijst sociale veiligheid 

en welbevinden in. De 

resultaten van de vragen-

lijst 2017-2018 zijn onder-

tussen bekend en staan vermeld in bijgevoegde tabel. Alle leerlingen van groep 5 tot en 

met 8 hebben de vragenlijst ingevuld.  De punten zijn gebaseerd op een schaal van vier. 

Hoewel we in lijn scoren met het landelijk gemiddelde, zijn we van mening dat we met 

name op het gebied van welbevinden nog moeten groeien. Wordt vervolgd. 

SOCIALE VEILIGHEID EN WELBEVINDEN LEERLINGEN 

  Gemiddelde 

score Twijn 

Landelijk 

Welbevinden 3.17 3.14 

Pestbeleving 3.57 3.69 

Veiligheidsbeleving 3.45 3.49 


