
PO in Actie 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een 
brief van algemeen directeur/bestuurder van 

Stichting Delta Martin van Veelen over PO in 
actie en de aangekondigde staking van 12 

december. 
 
Voortgangsgesprekken 

Volgende week is het weer tijd voor de voortgangsgesprekken. De 
voortgangsgesprekken markeren het einde van periode 1 en de start 

van periode 2 van dit schooljaar. Er is geen rapport en de gesprekken 
kunnen over verschillende zaken gaan. Hieronder vindt u 
achtergrondinformatie over het systeem HGW met groepsplannen. Het 

rooster voor de gesprekken heeft u al in de vorige nieuwsbrief kunnen 
vinden. 

 
In de visie van De Regenboog staat dat wij uitgaan van het 
leerstofjaarklassensysteem en binnen het klassikale onderwijs 

maximaal onderwijs op maat willen bieden. Hiervoor gebruiken wij o.a. 
het handelingsgericht werken met groepsplannen (HGW). Deze manier 

van werken houdt in dat alle leerlingen in een groepsplan zijn 
opgenomen. Een groepsplan wordt gebaseerd op een uitgebreide 

analyse van diverse gegevens.  
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- ma. 20 november ....... School versieren voor Sinterklaas 

- di. 21 november ......... Voortgangsgesprekken groep 1 tot en met 7 

- di. 21 november ......... Voorlopig-adviesgesprekken groep 8 

- di. 21 november ......... Muziekles na schooltijd: blokfluit 

- wo. 22 november ........ Creamiddag groep 6-7-8 

- do. 23 november ........ Voortgangsgesprekken groep 1 tot en met 7 

- do. 23 november ........ Voorlopig-adviesgesprekken groep 8 

- vr. 24 november ......... Creamiddag groep 3-4-5 

- vr. 24 november ......... Muziekles na schooltijd: slagwerk 

- di. 28 november ......... Muziekles na schooltijd: blokfluit 

- di. 28 november ......... AC-vergadering 

- wo. 27 november ........ Creamiddag groep 6-7-8 

- vr. 1 december ........... Creamiddag groep 3-4-5 

- vr. 1 december ........... Muziekles na schooltijd: slagwerk 

- Di. 5 december ........... Sinterklaas op De Regenboog! 
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Het bevat voor een periode van ongeveer 12 weken (SMART) doelstellingen voor iedere leerling 
en omschrijft de manier waarop deze bereikt gaan worden binnen de gestelde tijd. Binnen het 
handelingsgericht werken is iedere (!) leerling in een niveaugroep ingedeeld en dus in beeld. 

 
We onderscheiden de basisgroep (gemiddelde van de groep), subgroep 1 (leerlingen die meer 

aankunnen dan de basisstof en aanvullende stof krijgen) of subgroep 2 (leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben om de basisstof te volgen).  
 

Een groepsplan wordt aan het einde van iedere periode 
geëvalueerd, waarna een nieuwe groepsindeling kan 

worden gemaakt en nieuwe doelen worden opgesteld. 
Dit cyclische proces vindt drie keer per jaar plaats en 

sluit aan bij de contactmomenten met ouders. De 
indeling in niveaugroepen kan een onderwerp zijn 
tijdens de voortgangsgesprekken.  

 
Omdat leerlingen natuurlijk op de hoogte horen te zijn 

van hun eigen ontwikkeling en omdat zij daarvoor 
(vanzelfsprekend samen met hun ouders) een 
verantwoordelijkheid dragen wordt voorafgaand aan 

het oudergesprek een kindgesprek gehouden met de 
leerling. 

 
Wij zien u graag tijdens de voortgangsgesprekken van volgende week. Heeft u algemene vragen 
op opmerkingen over HGW met groepsplannen, dan weet u ons ook te vinden. Dit kan 

persoonlijk (wij staan iedere ochtend in de hal), via de mail, tijdens een koffie-inloop of gewoon 
een keer tussendoor. Van harte welkom!  

 
Spreekuur tijdelijke huisvesting en nieuwbouw 
De komende tijd zullen wij u uitgebreid informeren over 

de verhuizing en het gebruik van de tijdelijke 
huisvesting in Het Mereltje (groep 1-2) en Het 

Lichtruim (groep 3 t/m 8). Wij begrijpen dat de 
verhuizing ook u bezighoudt en dat er misschien vragen 
in u opkomen waar u nu al graag antwoord op wilt. Wij 

nodigen u graag uit om deze vragen te stellen tijdens 
het ‘inloopspreekuur’ over dit onderwerp op dinsdag 21 

en donderdag 23 november. Terwijl de 
voortgangsgesprekken gaande zijn en u toch al op 
school bent, staat de deur van de directiekamer open. 

Van harte welkom om binnen te stappen! 
 

Prikbord: Bericht uit de kerken 

Kinderwoorddienst op zondag 19 november in de Michael-Laurenskerk: Op zondag 19 
november is er weer een kinderwoorddienst in de Michael-Laurenskerk. De viering begint om 
10:30 uur, aan de Kerklaan in de Bilt. Tijdens de viering gaan we met de kinderen naar onze 

eigen ruimte en luisteren en praten over het verhaar van de talenten. In de tijd van Jezus 
betekende dat veel geld, voor ons vandaag is het iets wat iemand heel goed kan. Een talent is 

een kostbaar goed. Wat doe je daarmee als je dat krijgt? Daar gaan we met de kinderen over 
nadenken en praten. Noteer ook alvast de volgende kinderwoorddienst: 3 december 2017. Voor 
het hele programma tot het eind van dit jaar klikt u hier. 

 
De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl. De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de 

website en in het folderdisplay in de hal van de school. 
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