
Nieuwsbrief 
 
Verkiezing MR 
Ieder jaar vindt er voor de medezeggenschapsraad (MR) een verkiezing plaats voor de oudergeleding. 
Dit jaar is Monique Nijkamp aftredend lid. Zij stelt zich niet herkiesbaar. 
Indien u belangstelling heeft om plaats te nemen in de MR, kunt u zich aanmelden. Bij meerdere 
aanmeldingen volgt een verkiezingsprocedure. De zittingsduur in de MR is drie jaar. Meer informatie 
over de MR vindt u op de website www.obsdehofmaat.nl.  
Bij interesse kunt u uw naam persoonlijk doorgeven aan Gabriëlle Holtschlag of via de mail: 
directie@obsdehofmaat.nl. Zij zal de MR informeren en de procedure in werking zetten.  
 
Themaonderzoek rekenen 
Maandag 5 maart hebben wij bezoek gehad van een inspecteur van het onderwijs voor een 
themaonderzoek op het gebied van rekenen en wiskunde. Bij dit bezoek is geen oordeel gegeven, 
maar is in gesprek gegaan over de kwaliteit van aspecten van het onderwijs die met het thema te 
maken hebben. Hier hebben wij als school aan kunnen geven wat wij belangrijk vinden en heeft de 
inspecteur aangegeven wat hem is opgevallen.  
Dit onderzoek wordt landelijk gedaan in zowel het primair, voortgezet als speciaal onderwijs. Er 
wordt onderzocht welke oorzaken een rol spelen bij de – in internationale vergelijkingen- 
neergaande trend in de rekenprestaties. Ook wordt nagegaan wat wel en niet werkt om de prestatie 
op het gebied van rekenen en wiskunde te verbeteren.  
De resultaten van het landelijke onderzoek worden opgenomen in de Staat van het Onderwijs.  

 
Schoolontwikkeling 
In februari heeft u tijdens de oudergesprekken gehoord hoe het met uw kind gaat en welke 
resultaten er zijn behaald op de methode toetsen en bij de Citotoetsen.  
Naast de resultaten per kind, kijken we ook hoe het over de hele school staat met de resultaten. Aan 
de hand van deze resultaten kunnen we zien waar we als school het onderwijs nog kunnen 
verbeteren. Hieruit is gebleken dat de resultaten voor spelling en rekenen in alle groepen goed zijn. 
In groep 3 en 4 wordt er naar aanleiding van de toetsen extra aandacht besteed aan het technisch 
lezen.   
Net als vorig schooljaar, kwam naar voren dat het begrijpend lezen nog verder verbeterd kan 
worden. Na de analyse van vorig jaar, bleek dat de kinderen die wat meer moeite hebben met 
begrijpend lezen, een beperktere woordenschat hadden. In alle groepen is extra tijd besteed aan de 
woordenschat en is een duidelijke vooruitgang zichtbaar. Aangezien het verbeteren van de 
woordenschat een proces is dat wat langer duurt, is dit nog niet direct zichtbaar in de resultaten van 
het begrijpend lezen. We blijven dus volop aandacht besteden aan de woordenschat.   
 
De verbetering van de woordenschat kan ook thuis worden ondersteund. Woorden komen tenslotte 

niet alleen op school voor. Thuis en op straat worden veel woorden gebruikt, 
die op school misschien niet zo snel aan bod komen. Een tip om de 
woordenschat ook thuis te ondersteunen is: benoem wat je tegenkomt. 
Onderweg naar school zijn er bijvoorbeeld al heel veel nieuwe woorden te 
vinden: de stoeprand, het verkeersbord, de oever, de merel, enzovoort. En 
thuis: het aanrecht, de gootsteen, de telefoonoplader. Kies bewust eens voor 
een ‘moeilijk’ woord: het trottoir in plaats van de stoep of het venster in 
plaats van het raam. Probeer altijd het lidwoord (de/het) erbij te zeggen. 
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Wij trekken aan de bel! 
In de maandkalender stond het al vermeld, maar hier komt het nog een keer:  
Op woensdag 21 maart trekken wij met de hele school aan de bel! Om 10.30 uur gaan we met alle 
kinderen naar buiten en maken we één minuut een heleboel herrie. Met deze landelijke actie wordt 
aandacht gevraagd voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met een handicap in 
ontwikkelingslanden, die niet naar school kunnen.  
Alle kinderen mogen van huis spullen meenemen waar ze lawaai mee kunnen maken.  
Meer informatie over deze actie kunt u vinden op www.lilianefonds.nl.  
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