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Hoe welkom voelt u zich? 
Ouderkamer  

Op vrijdag 15 oktober was de eerste ouderkamer met directie. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee is een groepje van 
zes ouders in gesprek gegaan met Joke, onze directeur.  

Tijdens dit gesprek stond het thema “Ik voel me welkom” centraal. 
Gemiddeld geven de aanwezige ouders de school een 7,7 op een 
schaal van 0 tot 10.  

 

Ouders hebben het gevoel dat ze altijd terecht kunnen met een 
vraag of een zorg. Het persoonlijke en laagdrempelige contact, 
bijvoorbeeld ’s morgens bij het ingaan van de school, wordt zeer 
gewaardeerd. 

Iedereen was heel erg enthousiast over de inloopochtend van 7 
oktober. We zullen dan ook zeer ons best doen om dit -ook met de 
aangescherpte regels- proberen vast te houden. De betrokkenheid 
van ouders bij het leren van hun kind is namelijk erg goed voor de 
ontwikkeling van kinderen. 

We hebben ook gesproken over wat er beter zou kunnen, zodat 
ouders zich nog meer welkom zouden voelen op onze school. Hier 
werden een aantal zaken genoemd, waar we als school naar gaan 
kijken. Eén van die dingen was het gebruik van Parro: hierover zijn 
we in overleg met de ICT-coördinator.  

Een tweede aandachtspunt was het organiseren van informatieve 
thema-avonden. Op dit moment hebben we verspreid over het jaar  
een aantal ouderbijeenkomsten gepland. We begrijpen dat dit voor 
werkende ouders soms lastig is. We gaan in gesprek met o.a. CJG 
en GGD om te kijken of we dat dit schooljaar -of anders het 
volgende schooljaar- ook ’s avonds kunnen organiseren. 

 SAMEN LEREN 
Coöperatief leren 

De Toren is een coöperatieve 
school. De kinderen zitten in 
teams bij elkaar. Deze teams 
blijven voor langere periode 
bijeen. Teamgenoten kennen en 
accepteren elkaar en geven 
elkaar steun. Op deze manier 
kunnen ze een sterke 
teamidentiteit opbouwen. Teams 
leren samen te leren. 
Coöperatief leren betrekt alle 
leerlingen actief bij het leren en 
maakt ze eigenaar van hun eigen 
leerproces. Dit draagt bij aan 
een optimale ontwikkeling en 
een goede basis voor de verdere 
toekomst.  
Een coöperatieve mind-set 
draagt aantoonbaar bij aan een 
veilig schoolklimaat. Kinderen 
zijn gewend om met elkaar te 
leren, verantwoordelijkheden te 
delen en in gezamenlijkheid op 
te trekken. 
 
De Toren:  
SAMEN LEREND ONTWIKKELEN 
 

As. dinsdagochtend is er van 13.00 tot 14.00 uur een ouderkamer. 
Deze keer is het thema: Social Media. Bureau Halt zal deze 
bijeenkomst verzorgen.  
 
Heeft u zich al aangemeld via de Parro-agenda?   

 

  

5 november ‘21 

 



 

Hoe spel(t) je brein? 
Studiedag Team  
Op 21oktober hadden we met het hele team een 
studiedag. Deze studiedag bestond uit twee delen: 

1. Verbindingssessie 
2. Workshop Effectief Spellingsonderwijs 

 

Verbindingssessie: Op De Toren werken we al een 
aantal jaren volgens de methodiek van 
LeerKRACHT. Dat helpt ons bij het steeds 
verbeteren van ons onderwijs. Tijdens de 
verbindingssessie vertellen de twee leerteams die 
we hebben in onze school aan elkaar wat er de 
afgelopen periode verbeterd is.  

Tot aan de herfstvakantie hebben we met het 
team gewerkt aan het verbeteren van de 
verwerking tijdens Blink en Wijzneus, onze 
methodes voor wereldoriëntatie. Misschien heeft u 
wel gemerkt dat de kinderen op een andere 
manier met de stof aan de slag zijn gegaan dan u 
dat vroeger deed.  

 

In de middag kwam Roland Bierkens bij ons op 
school om een workshop te geven over effectief 
spellingsonderwijs. Roland werkt als sbo-
leerkracht op Het Palet en heeft het boek “Hoe 
spel(t) je brein?” geschreven.  

Tijdens deze interactieve middag heeft het team 
stilgestaan bij een aantal hele belangrijke, soms 
zulke voor de hand liggende, zaken om het 
spellingsonderwijs te verbeteren. Zo deden we al 
regelmatig een 5-woordendictee in de groepen, 
om kinderen te laten oefenen met verschillende 
spellingscategorieën. Vanaf nu zullen we als we 
met spelling aan de slag gaan spreken over 
klankgroepen. Want dat is spelling: het omzetten 
van gesproken woorden in klankgroepen. Alle 
juffen hebben zelf mogen ervaren hoe dat proces 
gaat: we kregen een lesje oud-Koreaans.  

 

Voor in de 
agenda: 

Nog heel even en dan is het zover: Sinterklaas en zijn pieten zijn weer in 
het land. We hebben vernomen dat Sint dit jaar al op woensdag 1 december 
bij ons op De Toren komt.   
   
Maandag 6 december mogen alle kinderen uitslapen. Deze ochtend   
is er een verlengde inloop tot 09.30 uur. 

  



 

JUNIOR COLLEGE MOERDIJK 
 
 

 

 

Sinds dit schooljaar zijn we op De Toren geen IMC 
Basis school meer. We vinden het belangrijk dat 
onze kinderen voordat ze van de basisschool af 
gaan een breed idee hebben van wat de grote 
buitenwereld allemaal te bieden heeft.  

Daarom zijn we dit sinds dit schooljaar onderdeel 
van het Junior College Moerdijk (JCM). JCM is een 
samenwerking tussen het Markland College in 
Zevenbergen, De Arenberg, De Neerhof, De 
Boemerang en De Toren.    

Met het juniorcollege willen we gelijke 
onderwijskansen voor alle kinderen realiseren. Dit 
willen we bereiken door kinderen de ruimte te 
geven om talenten te ontwikkelen.  

De kracht van het JCM is dat we in verbinding met 
onze omgeving een relevant en uitdagend (extra)  
onderwijsaanbod willen bieden aan kinderen van 
het laatste jaar van de basisschool. 

 

 

 

 

JCM is in 2019 opgezet, maar heeft helaas ook 
veel last gehad van Corona. Binnenkort zal het 
weer fysiek van start gaan en worden ook onze 
kinderen (uit het laatste leerjaar) uitgenodigd om 
deel te nemen aan een uitdagend programma. 

 

Belangrijke 
data 

Dinsdag 9 november: Ouderkamer Thema “Social Media” 
Dinsdag 9 november: Informatieavond VO voor BB-unit 
Vanaf 15 november: Tussentijdse voortgangsgesprekken 
Dinsdag 23 november: MR-vergadering 
Woensdag 24 november: Kijkmiddag* (*ovb van Covid-richtlijnen) 
Vrijdag 26 november: studiedag team LEERLINGEN VRIJ 
 

 


