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Wij hebben ook dit jaar 
meegewerkt aan een actie 
voor het goede doel! Onze 
kerstkaartenactie heeft een 
mooi bedrag opgeleverd voor 
Villa Pardoes; een uniek 
vakantieverblijf speciaal voor 
kinderen met een ernstige 
ziekte in de leeftijd van 4 t/m 
12 jaar. Samen met hun 
familie kunnen ze een week 
gratis op vakantie. Maar het 
belangrijkste is dat de 
kinderen die in Villa Pardoes 
komen, even niet herinnerd 
worden aan het feit dat ze 
ernstig ziek zijn.
En daar werkt Het Molenveld 
graag aan mee!

2013 heeft basisschool Het 
Molenveld weer veel gebracht:

Een kwaliteitsvragenlijst aan 
ouders, kinderen en personeel 
met mooie resultaten en     
rapportcijfers om trots op te 
zijn.

We bereiden ons goed voor op 
Passend Onderwijs: zo hebben 
we een nieuw 
ondersteuningsplan (voorheen 
zorgplan) en is het 
Schoolondersteuningsprofiel 
aangescherpt.
 

Een mooie score op de Cito 
eindtoets groep 8. We hebben 
onze leerlingen van groep 8 
goed voorbereid op het 
voortgezet onderwijs. Niet 
alleen op cognitief gebied maar 
ook op het gebied van 
samenwerken. Wat hebben we 
genoten van een prachtige 
musical!

We maken gebruik van 
moderne lesmethoden. Argus 
Clou, een hartstikke moderne 
methode voor wereldoriëntatie. 
Nieuwsbegrip XL, begrijpend 
leesonderwijs met actuele 
boeiende onderwerpen. De 
nieuwe methode Taalactief is 
dit jaar geïmplementeerd in 
groep 7.

Een boeiende thema-avond 
over relationele en seksuele 
ontwikkeling van kinderen in de 
basisschoolleeftijd.
 

We werken aan een goede 
samenwerking tussen school en 
ouders. 

Er is door de gemeente een 
mooi kunstgrasveld aangelegd 
waar we allemaal erg blij mee 
zijn.

Er is hard gewerkt aan een 
betrouwbare infrastructuur 
voor ICT. 

Last but not least:  We zijn heel 
blij met onze langdurende 
vervangers. Dankjewel voor 
jullie inzet. 

Een terugblik 
op 2013

Dat verdient een pluim! Opstekers uit 2013

2014: we gaan er tegenaan!

Bezoek ons online: www.hetmolenveld.nl

Juf Jos Vos 
Meer dan 40 jaar heeft juf Jos 
met hart en ziel gewerkt op 
onze school. 
Nu is deze topjuf met 
pensioen. Wij wensen haar 
een fijne tijd met veel mooie 
momenten!
Bedankt voor alles wat je 
voor Het Molenveld betekend 
hebt!

Gehoord in de klas

Bridgeclub Het Molenveld 
Tijdens het kampioenschap 
jeugdminibridge voor scholen in 
maart 2013 in Utrecht, heeft 
onze school de eerste plaats 
gehaald. Deze acht leerlingen 
van groep 8 (schooljaar 
2012-2013) kregen sinds 
augustus 2012 elke week 
bridge-les. En nu al hebben ze 
de eerste plaats gehaald. 

Vakgroepen 
In onze vakgroepen zijn onze 
collega’s doelgericht aan het 
werk om de kwaliteit van het 
onderwijs op Het Molenveld 
te waarborgen. Binnen het 
team is er sprake van brede 
ontwikkeling en specialisatie 
en wordt 
verantwoordelijkheid 
gedeeld. We zijn hier trots op! 

We hebben ambitieuze plannen 
voor 2014:

We hebben aandacht voor de 
landelijke ontwikkelingen. We 
zijn klaar voor het Passend 
Onderwijs dat in augustus 2014 
een feit is. De laatste stappen 
worden dit schooljaar gezet. 
 
Samen met onze partners (De 
Teddybeer, De Elfenboom en 
Het Buitenschoolse Net) 
werken we verder aan onze IKC 
ontwikkeling.

De samenwerking met 
Centrum Jeugd en Gezin wordt 
geïntensiveerd. Zo hopen we 
nog meer vorm te kunnen 
geven aan de samenwerking 
tussen ouders en school. 

Het schoolmeubilair wordt 
vernieuwd zodat onze klassen 
er weer fris uitzien. Ook onze 
gezamenlijke ruimte (Het 
Trefpunt) wordt met hulp van 
ouders opgeknapt. 

Dit jaar verdiepen we ons in 
een nieuwe rekenmethode. 
Augustus 2014 gaan we starten 
met deze methode. 

Op het gebied van ICT zetten 
we verder in op het gebruik van 
nieuwe media in de vorm van 
o.a. een nieuw 
touchscreenbord en tablets.  

We gaan differentiatie in brede 
zin duidelijker vorm geven, 
zodat we nog meer maatwerk 
voor onze kinderen kunnen 
leveren. 

Uiteraard houden we ook dit 
jaar de basis weer op orde! 

“Juf, wil je de poppenhoek 
een keertje veranderen 
in een Skylanderhoek?”

- Leerling groep 2

“Onze pabo-studenten worden 
goed begeleid en voelen zich 
welkom op Het Molenveld.
Ze krijgen de kansen en ruimte 
om zich te ontwikkelen.”

- Directeur

“Nieuwsbegrip XL is tof! 
Ik leer zo beter begrijpend 
lezen en ik weet veel meer 
van het nieuws! Nu leg ik 
het nieuws soms uit aan 
papa en mama.”

- Leerling groep 5

“Zout!.... Daar kunnen je 
mieren niet zo goed tegen.”

- Leerling groep 5
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“Heerlijk die goudeerlijkheid
 van kinderen... "Jij bent oud" 
#daardoenwehetmee”

- Edith van Montfort @bososs

Een mooi
moment 
in 2013


