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Vanuit het MT 

In dit Wiekendje vertellen we u graag over het 

Jeroen Boschproject, ons onderwijs in bewe-

ging en nog veel meer….. 

We wensen u veel leerplezier!!! 

Ons onderwijs is in beweging….. 

Klassen doorbrekend werken met begrijpend 

lezen (Nieuwsbegrip)  in de groepen 7 

Na de herfstvakantie hebben we in de beiden 

groepen 7 het klassendoorbrekend begrijpend 

lezen opgezet. 

Het belangrijkste doel dat we hadden gesteld is 

het verhogen van de opbrengsten. Daarnaast 

hadden we als doel de betrokkenheid van de 

kinderen bij het vak begrijpend lezen vergro-

ten. 

We stelden ons de kritische vraag: wat kunnen 

wij in onze organisatie en didactiek veranderen 

en verbeteren om de kinderen nog beter op 

hun eigen niveau les te geven en hen de les-

stof op een manier te laten verwerken die het 

beste bij hen past?  

Het antwoord was: alle kinderen van de beide 

groepen 7 bij elkaar pakken en ze in 3 groepen 

verdelen:  

 één groep kinderen die gebaat is bij veel 

instructie, mondeling en begeleiding 

 één groep kinderen die genoeg heeft 

aan een korte instructiemoment en veel 

tijd krijgt om in twee of drietallen de tek-

sten en opdrachten door te werken 

 één groep die zelfs met een moeilijkere 

tekst aan de slag gaat en het nodig heeft 

veel zelfstandig uit te zoeken 
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Ouderavond maandag 18 april a.s.: 

We nodigen alle ouders en verzorgers uit om op maandag-

avond 18. April a.s. van 20.00 tot 22.00 uur aanwezig te zijn 

voor een informatieavond over ons onderwijs en de schoolor-

ganisatie in het schooljaar 2016-2017.  

Wilt u deze datum alvast vrijhouden in uw agenda?  

mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20
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Na een periode zo te hebben gewerkt hebben we onze organisatievorm geëvalueerd 

middels de toetsen van Nieuwsbegrip en de CITO midden meting in januari. 

We konden met trots stellen dat een groot aantal kinderen goed vooruit is gegaan 

met begrijpend lezen! 

Ook de betrokkenheid van de kinderen in de lessen is vergroot. 

Een geslaagd proeftuintje dus. 

We hebben middels de evaluatiegegevens de groepen aangepast en zijn weer actief 

van start gegaan. 

Na Pasen zullen ook  de groepen 5 en 6 op deze manier gaan werken. 

De kinderen van groep 8 worden dan in de organisatie van de groepen 7 opgeno-

men. 

Op deze manier leren de kinderen nog meer van elkaar en met elkaar! 

Hoe mooi kan onderwijs zijn! 



 De leerlingenraad heeft veel klachten gekregen over deuren die dicht vielen. 

Dus Stijn en juf Hetty hebben de oplossing bedacht om deurstoppen bij de 

deur te plaatsen. De twee deuren waar deurstoppen zijn geplaatst zijn: de deur 

bij het fietsenhok en de deur boven bij het speelplein 

 Veel kinderen van basisschool Het Molenven en kinderen van basisschool De 

Koningslinde wilden graag voetbalgoaltjes. Juffrouw Hetty gaat in gesprek met 

de directrice van De Koningslinde want de gemeente wilden geen geld uitge-

ven aan goaltjes voor onze basisscholen.  

 Er is een commissie ingesteld om een brief te schrijven naar de burgemeester 

over de kas, we willen de kas ombouwen tot leerplein. Want veel kinderen vin-

den het niet fijn om in de kas te werken. Ze vinden het niet fijn omdat de kas 

stinkt, er is een vloer waar potloden en pennen in vallen en het is geen prettig 

werkklimaat vooral voor kinderen met astma.  

 Basisschool Het Molenven gaat een sponsorloop organiseren op vrijdag 22 

april 2016. Stijn en Pien gr.8 gaan mee denken voor welk goede doel het wordt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen door Pien & Pien 

Notulen Leerlingenraad 26 februari 2016  
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Wij heten Hanne van 

harte welkom !  

Wij wensen haar een 

goede start en veel 

plezier op onze 

school. 

 



Jeroen Bosch project  
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Donderdag is het project rondom Jeroen Bosch 

van start gegaan met een geweldige voorstelling 

door de groepen 3-5 en 7. Dit onder de bezielen-

de leiding van Mary ann Schonk en Jacques 

Noyons! In de afgelopen dagen zijn alle groepen 

gestart met hun project. Zo wordt er in de groepen 

1-2  gewerkt rondom het prentenboek van Thé-

Tjong-King: Jheronimus 

 

 

 

In de groepen 3 en 4 zijn de kinderen bezig met fantasiewe-

zens tekenen, verhalenschrijven en ‘De tuin der lusten’ be-

kijken en bespreken. 

 

 

 

 

 

In de groepen 5 en 6 zijn de kinderen de verschillende 

beroemde werken van Bosch aan het bekijken en daar-

mee aan het werken. Bijv. ‘De Hooiwagen’ 

 

 

 

 

 

De kinderen van de groepen 7 en 8 

gaan inhoudelijk aan de slag met één van de 4 thema’s die te maken 

hebben met Jeroen Bosch. Te weten: De Middeleeuwen, ’s-

Hertogenbosch, Jeroen Bosch of één van zijn tijdgenoten als Leonar-

do Da Vinci, Columbus etc. Daarnaast moeten zij allemaal een crea-

tieve opdracht doen. Een van die opdrachten is een fantasie dier klei-

en. Daarnaast krijgen zij iedere donderdag een workshop: tekenles 

naar het kleurboek van Saskia van Oversteeg, schilderen van een 

rare snoeshaan uit ‘Het land van Maas en Waal, middeleeuws bak-

ken en werken met een ontdekkist.                               

Op de website en Facebook zult u regelmatig foto’s zien van de ver-

schillende activiteiten. 



15 maart: Collin gr. 1a / Sanne gr. 7a 

16 maart: Justus gr. 6b 

17 maart: Felix gr. 2b / Flore gr. 4b 

17 maart: Koen gr. 6a / Tim gr. 6b 

18 maart: Ella gr. 3b / Ise gr. 7b 

18 maart: Stéphanie gr. 8a 

19 maart: Rafael gr. 7b / Renske gr. 8a 

20 maart: Koert gr. 1a 

22 maart: Mats gr. 2c / Esmée gr. 4b 

23 maart: Anne gr. 2a / Victor gr. 7a 

24 maart: Minck gr. 3a 

27 maart: Joep gr. 6b 

28 maart: Raf gr. 1c 

31 maart: Jasmijn gr. 3b / Boris gr. 8b 

 

Van harte gefeliciteerd !  
 

Verjaardagen  
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Bijlagen: 

Bijlage 1: ALV OV Notulen 21.01.2016 

Bijlage 2: OV Verslag boekjaar 2014-2015 

Bijlage 3: OV Notulen 21.01.2016 

Bijlage 4: Fun2Move—Move Vught op de woensdagmiddag 

Presentatie Verrijkingsgroep periode 2 
Op vrijdag 18 maart sluiten wij periode 2 van de verrijkingsgroep af. 

Wij  presenteren onze ervaringen op vrijdag 18 maart van 14.00 tot 14.30 uur. 

Wij zouden het leuk vinden als u komt kijken, 

Met vriendelijke groet, 

de leerlingen uit de verrijkingsgroep 

 

Waar is de presentatie: 

Teamkamer: groepen 1-2-3 thema 'de boerderij 

De hal aansluitend aan de teamkamer: Europa groepen 4-5-6, De wereld groe-

pen 7-8, leren leren groep 7 


