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Contact 

0521-551332 
tendarperschoele@talentwesterveld.nl 
 

www.tendarperschoele.nl 

 

 
Beste ouder, verzorger, 
 
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad. 
Het was erg koud, zowel in ons eigen land als op de berg, 
waar sommige mensen op wintersport waren. Het grote 
voordeel van deze kou is wel het schaatsen geweest.  
Wat fijn dat er nog geschaatst kon worden op natuur- 
ijs deze winter. De winter zal nu wel niet meer van zich laten horen en we kunnen 
ons opmaken voor de lente.  
 
De kop is eraf. Maandag zijn we begonnen met ons nieuwe onderwijsconcept. We 
zijn ontzettend trots op iedereen, leerlingen, team, ouders. Dankzij iedereen kunnen 
we hiermee starten. Uiteraard is er nog ontwikkeling nodig, maar we zijn 
begonnen.... Zie verderop in de nieuwsbrief voor een uitgebreid verslag.  
 
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele 
 
Sarah 
Wat een verrassingen heb ik allemaal gekregen. Op 1 maart, in de vakantie werd ik 

50 jaar. Het schijnt een bijzondere leeftijd te zijn 😉. 
Op de donderdag voor de vakantie werd ik eerst naar De Singelier gelokt. Hier was 
mijn kantoor mooi versierd en de gehele school heeft mij toegezongen in het 
speellokaal. Verder kreeg ik de opdracht mee om met pruik en bril een foto op de 
skipiste te maken, op mijn verjaardag. Deze is getoond na de vakantie op alle 
digiborden in Diever. Wat een leuke verrassingen uit Diever.  
Toen ik dacht dat ik alles wel gehad had, reed ik naar Ten Darperschoele. Hier stond 
een enorme Sarah voor de school en er werd volop getoeterd en alle kinderen 
hebben gezongen. Bedankt voor de perenboom, die ik heb gekregen van de kinderen 
in Wapse. Deze boom staat nu te schitteren in de schooltuin naast de school.  
Alle kinderen, ouders en natuurlijk niet te vergeten alle collega’s bedankt voor deze 
geweldige verrassingen! Ik vond het ontzettend leuk. Een verjaardag om nooit te 
vergeten......... 
Margreet 
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Nieuwe onderwijsconcept Tendarperschoele 
Na de voorjaarsvakantie was het dan zover. We zijn begonnen met het nieuwe onderwijssysteem. De 
kinderen begonnen maandag 5 maart in basisgroep A of basisgroep B. Bijzonder voor zowel de 
kinderen, als ook de leerkrachten en ouders; de kinderen van groep 1 t/m 8 zitten bij elkaar in. Na 
een kort praatje van de leerkrachten konden de kinderen hun "dropboxen" uit de kast pakken, 
samen met hun iPad. In de roosters die de kinderen in de basisgroep hadden ontvangen konden ze 
hun rooster van de dag zien. Na zelf nog diverse andere extra vakken en keuze-onderdelen gepland 
te hebben gingen de kinderen aan de slag! 
In de diverse werkruimtes krijgen de kinderen op verschillende manieren boeiend en uitdagend 
onderwijs. In de instructieruimtes staan de tafels in een U-vorm. Hier wordt door de leerkrachten 
lesgegeven met behulp van het digibord.  
 
In de samenwerkruimte kunnen kinderen op een rustige 
wijze samenwerken. In alle gevallen nemen de kinderen 
hun "dropbox" mee en ook hun iPad. Hier wordt hard 
gewerkt aan taal, rekenen, zaakvakken, keuzevakken en 
gerichte opdrachten op de iPad.  
 
 

 
In de stilteruimtes (koffiekamer en ruimtes boven) werken de kinderen 
stil aan hun eigen opdrachten. Hier mag je elkaar niet storen en moet 
je om kunnen gaan met de spelregels die daarbij horen: focus op je 
eigen werk, geduld hebben en zorgvuldig omgaan met je eigen 
planning. 
 
 
 
 

Om 10.00 uur is de eerste pauze. De basisgroepen komen dan bij elkaar en er wordt even kort 
teruggekeken op de tot nu toe verlopen ochtend. Na de pauze gaan de kinderen in hun eigen 
basisgroep automatiseren. Daarna weer instructie en de verdere planning volgen.  
Nieuw in ons concept is het middageten om 12.00 uur. Dat doen we nu gezamenlijk in de 
gemeenschappelijke ruimte. Hier eten alle ruim 40 kinderen samen met de aanwezige leerkrachten.  
Een mooi, gezellig, intiem moment van de dag. 
 

 



  
 
 

 

 

Om 12.15 uur is iedereen buiten voor een frisse neus, waarna we om 12.30 uur verder gaan met het 
laatste blok van de dag. 
 
Om 14.00 zit het erop. De eerste reacties van de kinderen zijn positief. De kinderen hebben elkaar 
geweldig geholpen en ondersteund. Het plannen blijkt voor veel kinderen nog lastig. Ook de 
leerkrachten merken dat er veel energie in gaat zitten. Maar het geeft veel voldoening. Ook wij leren 
van wat we bedacht hebben. Soms stellen we in overleg met de kinderen al zaken bij. De planning 
kan best nog wat overzichtelijker. Het geluid in de samenwerkruimte soms wat zachter. Maar we zijn 
begonnen en we gaan vast nog wel een keer vallen, maar dan staan we weer op en gaan we positief 
verder.  
 

 

 

 
 
Aanwezigheid Schoolmaatschappelijk Werk  
Singelier:  
Maandag 12 en 26 maart en 9 en 23 april van 12.15 tot 14.15 uur  
Ten Darperschoele:  
Maandag 5 en 19 maart en 16 april van 12.15 tot 14.15 uur  
 
SOVA-training  
In het voorjaar van 2018 wordt bij voldoende opgave vanuit Welzijn MensenWerk een gratis 
sociale vaardigheidstraining gestart voor leerlingen in de groepen 5 t/m 8. In de bijlage leest u hier 
meer over.  
 

 
 



  
 
 

 

 

Gymles 
De kinderen hebben op woensdag en donderdag gym. Dit is zo ingepland i.v.m. het nieuwe rooster 
van het nieuwe onderwijs.  
 
Douchen na de gym 
Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen douchen na de 
gymles. Volgens ons zijn de douches bij het gymlokaal schoon. De 
oudere kinderen zweten toch behoorlijk tijdens een gymles.  
Sommige ouders geven aan dat ze het niet wenselijk vinden dat 
kinderen douchen na de gymles en hebben hier hun eigen redenen 
voor. Wij zijn als school van mening dat douchen na een gymles bij een 
stukje hygiëne hoort. Zeker voor de kinderen vanaf gr. 5. We laten de 
keuze om wel of niet te douchen na de gymles, bij de ouders liggen. 
Uiteraard proberen wij de kinderen vanaf gr. 5 wel te stimuleren om te 
douchen, daar (vooral de oudere kinderen) na de gymles bezweet in de 
klas zitten. Dat vinden wij niet heel hygiënisch.   
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht.   
 

Doekoe actie 
Ook dit jaar doen we als school weer mee aan de Doekoe actie. Van 

maandag 19 maart tot en met zondag 22 april kunt u bij Coop Diever en 

Vledder weer meesparen voor gratis sport- en spelmaterialen voor onze 

school. Hoe meer munten, hoe groter het bedrag en hoe meer sport- en 

spelmaterialen aangeschaft kunnen worden. Helpt u ons dit jaar ook weer?  

 

Zorg Advies Team (ZAT) 
Op 13 februari jl. hebben we op school voor het eerst een ZAT-overleg gehad. ZAT staat voor ‘Zorg 
Advies Team’. De school heeft contact met allerlei externe instanties. Soms worden kinderen daar 
ook gezien of onderzocht. Bij dit overleg waren de schoolmaatschappelijk werker, de 
schoolverpleegkundige, de schoolarts, de orthopedagoog van de school en de intern begeleider 
aanwezig. 
Er zijn verschillende redenen waarom we gestart zijn met het ZAT. In de eerste plaats is het belangrijk 
dat de verschillende partijen, die betrokken zijn bij een kind, van elkaar weten wat er speelt of wat er 
ondernomen wordt. Samenwerking is belangrijk, zodat informatie bij elkaar wordt gebracht en er 
effectiever gehandeld kan worden als dat nodig is. Informatie gaat niet verloren en de lijntjes zijn 
korter. In de tweede plaats kunnen we elkaar advies geven.  
Leerkrachten kunnen kinderen inbrengen om te bespreken. Dit gebeurt altijd met toestemming van 
de ouders/verzorgers en er is altijd een terugkoppeling van hetgeen besproken is. Het is ook mogelijk  
Dat ouders bij het ZAT aanwezig zijn of zelf aangeven dat ze iets willen bespreken. De intern 
begeleider is de de coördinator van het ZAT. Het volgende ZAT is gepland op 14 juni a.s.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFmKSuyNrZAhXSGuwKHcmdDfQQjRwIBg&url=http://www.spijk.net/2016/12/doekoes-uitgedeeld-bij-coop/&psig=AOvVaw0aMCKRr0pkuTz58A0jry1j&ust=1520524230614766


  
 
 

 

 

Na deze twee bijeenkomsten evalueren we of we volgend jaar verder gaan met het ZAT. De 
ervaringen na het eerste overleg zijn positief. Mocht u meer willen weten of nog vragen hebben, klop 
gerust bij mij aan. 
 
Lydia Klerks, intern begeleider 
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt op woensdag 9 mei onze school bezoeken.  
Vanaf 8.30 uur mogen ook de broertje/zusje die niet bij ons op school zitten op de foto met hun 
broer/zus. Verdere informatie volgt nog.  
 
Uitslagen tussenevaluatie continurooster 
Voor de vakantie is een korte tussenevaluatie gehouden onder ouders, kinderen en leerkrachten.  
Van de ouders hebben 20 mensen van de 60 de enquête ingevuld. Helaas niet zo’n grote respons.  
De scores zijn gebaseerd op 1 tot 4 (1 niet tevreden en 4 wel tevreden). 
Hieronder de uitslag van de ouders 
 

 
 

Hieronder de uitslag van de leerkrachten (6 van de 6 ingevuld) 

 

De uitslagen van de groepen (gr. 4/5/6 en gr. 7/8) 
7/8: 2 kinderen waren zeer positief,12 kinderen positief 
 
4/5/6: 12 kinderen bevalt het goed, 1 kind bevalt het gemiddeld.  
 
Eind mei/ begin juni zal er een uitgebreide evaluatie komen van het continurooster.  
 

 

 



  
 
 

 

 

Tevredenheidspeiling 
Ieder jaar houden we een tevredenheidspeiling onder ouders, leerlingen (gr. 5 t/m8) en het 
personeel.  
De reden dat we de peiling houden is om te weten in welke mate ouders tevreden zijn over de 
school. We hopen dat zoveel mogelijk ouders aan deze peiling deelnemen om een goed beeld te 
krijgen. U krijgt vanaf 12 maart een link om de peiling via het ouderportaal in te vullen (1 per 
woonadres). U kunt deze peiling invullen tot 2 april 2018. 
Mocht u de link niet ontvangen, wilt u dit doorgeven aan Margreet Langen. Dan kan zij kijken wat er 
mis is gegaan.  
In de bijlage is een korte uitleg over het invullen via het ouderportaal van ParnasSys.  
Bij vragen horen wij het graag.  
 
Bijlage 

• Uitnodiging Kenniscafé Kentalis, 15 maart 2018 

• Kleding en speelgoedbeurs Havelte. 

• SOVA training informatie.  

• Uitleg invullen tevredenheidspeiling.  
 

 

 

 

Datum Activiteit Groep 

9 maart Plusklas in Wapse Enkele kinderen 

12 maart SMW Diever  

14 maart Rapport mee Gr. 2 t/m 8 

15 maart MR (14.30 – 16.30 uur)  

19 t/m 23 
maart 

Contactweek  Gr. 1/2, 2/3, 4/5, 
7 

19 maart SMW Wapse  

19 maart Workshop bibliotheek Diever Gr. 1/2/3 

23 maart Plusklas Enkele kinderen 

26 maart SMW Diever  

28 maart De grote rekendag Alle groepen 

29 maart Paasfeest Alle groepen 



  
 
 

 

 

30 mrt. t/m    
2 april  

Paasvakantie Alle groepen 

5 april Bezoek Hunebedcentrum Gr. 4/5/6 

6 april  Plusklas Enkele kinderen 

6 april Nieuwsbrief april  

 

 

 

 

 


