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Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Vuurvogel,  

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

• Woord van de directeur 

• Nieuws vanuit de MR 

• 4x wijzer  

Kalender  

Week 17  

• meivakantie 

Week 18 

• meivakantie  

Week 19 

• geen bijzonderheden  

Week 20  

• Ok-thermometer 7 wordt afgenomen  

• 19 mei; een nieuwe Vogelvlucht verschijnt  

Intro  

Je kamer opruimen, de kattenbak schoonmaken of je huiswerk maken....er zijn kinderen die daar 

niet altijd zin in hebben. Dat geldt ook voor volwassenen trouwens. Of je ergens zin in hebt of niet 



hangt vaak af van hoe je je voelt op dat moment. En of er andere, leukere dingen te doen zijn. En 
hoeveel moeite het kost. Of je ergens zin in hebt kan voor iedereen anders liggen.  

Het Bijbelboek Jona is een van de kleinste boekjes in de Bijbel, maar gaat over een van de grootste 

levensvragen; Wat is de zin van vergeving. Het verhaal is interessant omdat het iets toevoegt aan het 

thema. Namelijk de vraag of het wel louter en alleen van een enkel individu mag afhangen om te 
bepalen of iets zinvol is of niet.  

De kinderen gaan op zoek naar wat mensen, ook zij zelf, onzinnig of juist zinvol vinden. Daarbij 

ontdekken ze dat sommige waarheden, zoals veiligheid en behoud van de natuur, breed gedeeld 
worden in de samenleving en wij de inzet daarvoor als zinvol erkennen.  

 

Woord van de directeur  

 

Op het moment van het schrijven van dit stukje zitten de kinderen van groep 8 hard te werken aan 

de Cito eindtoets. Gisteren (woensdag) en vandaag worden de kinderen getoetst op taal, lezen, 

rekenen en spelling. Gelukkig zijn ze bijna klaar, want wat zorgt de Citotoets voor stress en zie ik 

zenuwachtige kinderen in de groep zitten. Ik heb de kinderen nog wel wat moed in kunnen praten, 

maar laat niet onverlet dat het voor (de een wat meer dan de ander) kinderen extra spanning met 
zich meebrengt.  

Toetsing zoals deze zijn bij de wet verplicht. In principe doet deze toets niet mee voor het advies 

naar het voortgezet onderwijs, maar mocht de toets toch qua resultaat erg meevallen, kan het weer 



een aanleiding zijn om samen met de ouders nog een keer naar het advi es te kijken en deze tegen 
het licht te houden van het resultaat op de Citotoets.  

Voor de school zijn de Citotoetsen des te belangrijker. Het resultaat geeft ons een reflectie hoe we 

het op onze school doen t.o.v. scholen die dezelfde weging (lees: ongeveer dezelfde 

leerlingpopulatie) hebben. Zo is er in het verleden al eens de keuze gemaakt om n.a.v. het resultaat 

van de Citotoets extra aandacht te schenken aan het rekenonderwijs. We zien nu bijvoorbeeld dat 

de resultaten omtrent rekenen een opgaande lijn vertonen. Ook laat het zien hoe ons onderwijs in 
het algemeen valt, waar onze sterke kant ligt en waar we ons nog verder op moeten ontwikkelen.   

De Citotoets geeft ook een beeld aan de bestuurder van in ons geval PCBO Amersfoort hoe het met 
de scholen qua onderwijsresultaten gaat. Daar kan een bestuur ook weer op anticiperen.   

Kortom, een Citotoets is voor heel veel geledingen binnen het primair onderwijs heel belangrijk. Dus 

niet alleen de kinderen waren gespannen....... 

Nieuws vanuit de MR 

Tijdens de laatste vergadering, op 11 april jl., is door de MR met Erik van Faassen gesproken over 

een aantal lopende onderwerpen. De groepsbezetting voor het nieuwe schooljaar is in de maak. Er 

zal geen verandering zijn in het totaalaantal groepen. De PMR zal met het team het 

werkverdelingsplan bespreken. Dit moet voor 1 augustus a.s. rond zijn. De MR heeft geadviseerd ten 

aanzien van het vakantie-/studiedagenrooster voor 2022-2023. Dit zal binnenkort door het MT 

definitief worden vastgesteld. 

 Daarnaast is de MR geïnformeerd over de ontwikkelingen/ervaringen met een aantal 

lesmethodieken in Snappet. De ouders die dit aangaat worden hierover rechtstreeks door de directie 

geïnformeerd. Ook is uitgebreid stilgestaan bij de beschikbare NPO-gelden en de bestedingen 

hiervan op de korte en lange termijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat het geld uit het 
programma langer mag worden uitgegeven dan de oorspronkelijke twee jaar.  

 Er is kort stilgestaan bij de manier van communiceren door zowel kinderen als ouders in 

appgroepen. Zeker waar het een groepsapp van kinderen betreft, kunnen leerkrachten in de groep 

last hebben van negatieve berichten die daarin soms rondgaan. Dit raakt de veiligheid. Over dit punt 

zal op een ander moment verder worden gepraat.  

Ten slotte is door de MR gesproken over de stand van zaken met betrekking tot de invulling van de 

vacature voor een nieuwe directeur. Vanuit de MR zal Bertine Loois zitting nemen in de 

benoemingsadviescommissie (BAC). Eind april zullen de eerste gesprekken met kandidaten 

plaatsvinden. Op 23 mei a.s. is de volgende MR-vergadering. Via mr.vuurvogel@pcboamersfoort.nl 
kunt u de MR benaderen. 

4x wijzer 

Op de Vuurvogel hebben wij ervoor gekozen om de kinderen breed te ontwikkelen én gebruik te 

maken van de kwaliteiten van de kinderen. Om deze reden hebben wij een aantal jaar geleden 

gekozen om met de  groepen 3 t/m 8 voor aardrijkskunde en geschiedenis over te stappen op de 
methode '4x wijzer'. Maar wat houdt 4x wijzer in?  



Binnen VierKeerWijzer® worden 2 soorten momenten onderscheiden: leerkracht- en 

keuzemomenten. Tijdens de leerkrachtmomenten heeft de leerkracht de regie, in de 

keuzemomenten krijgt het kind de gelegenheid zelf zijn talent te benutten, de leerkracht is hier 
begeleider. 

De Vier stappen van 4x wijzer:  

V van vragen: De leerkrachten hebben geselecteerd welke kennis zij de kinderen willen overdragen.  

Dit vertaalt zich in 5 vragen die zichtbaar in de klas komen te hangen.  De leerkrachten geven lessen 

waarin zij, met de leerlingen, antwoorden geven op deze 5 vragen. 

i van ik: De voorkennis van de leerlingen wordt geactiveerd.  Bij deze stap hoort ook de vraag 'Wat 
wil ik nog leren?'  

E van experimenteren en ervaren: Dit is de stap waar de meeste tijd aan wordt besteed. Kinderen 

mogen kiezen op welke manier ze zich in het onderwerp willen verdiepen. Om zoveel mogelijk 

motivatie en dus zelfstandigheid en eigenaarschap te krijgen zijn de keuzekaarten gekoppeld aan de 
8 intelligenties van Gardner. 

R van resultaat en reflectie: Kinderen presenteren aan elkaar wat ze geleerd hebben over het 
onderwerp. Ook wordt er een kennistest afgenomen.  

We blijven regelmatig de gang zaken rondom 4x wijzer met elkaar evalueren. Uit de evaluatie kwam 

dat wij meer willen doen met de 'i van ik'.  We willen de leervragen van de kinderen meer centraal 

stellen. Zodra wij hier stappen in maken informeren wij u daar verder over via dit kanaal.   

 

 

Fijne meivakantie 

Het team van de Vuurvogel wenst u en de kinderen een fijne meivakantie. We zien de kinderen 

graag 9 mei weer op school.   



 

Wist u dat...... 

 

u ons ook kunt volgen op Instagram onder de naam 'devuurvogel?' Leuk als u ons ook volgt! Ook zijn 

wij te vinden op facebook onder de naam 'PC Basisschool de Vuurvogel'.  

Contact opnemen 

PCBO de Vuurvogel   

Zwartsluiskade 2 

3826 EG Amersfoort  

033-2530707 

 vuurvogel@pcboamersfoort.nl  

Ga naar onze website op www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl  

mailto:vuurvogel@pcboamersfoort.nl
https://www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl/


 

Nieuws van buiten 


