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Vanuit het MT 

Tijdens onze studiemiddag van afgelopen dins-

dag hebben we als team ons unitonderwijs 

samen besproken. We stelden onszelf en el-

kaar de volgende vragen: hoe gaat het in de 

verschillende units nu we 14 weken op weg 

zijn en waar liggen nog verbeterpunten op het 

gebied van leren, omgaan met elkaar en vaar-

digheden zoals samenwerken en zelfstandig-

heid. Zo’n middag samen sparren helpt ons te 

verbinden en met energie doelgericht verder te 

werken aan ons unitonderwijs. 

 

Leerlingen en ouders van unit 4 oriënteren zich 

op het vervolgonderwijs nu het einde van de 

schoolloopbaan op Het Molenven in zicht is. 

Een uitdagende maar ook best spannende pe-

riode voor veel leerlingen en ouders. Daarom 

is het prettig zoveel mogelijke informatie te 

verzamelen over de scholen om tot een goede 

keuze te komen. 

 

Dinsdagavond jl. was er een goedbezochte 

informatieavond VO voor de leerlingen en ou-

ders van groep 8 en de ouders van groep 7 uit 

unit 4 van Het Molenven. Tijdens deze avond 

presenteerden zich diverse scholen voor voort-

gezet onderwijs. In dit Wiekendje vind u een 

overzicht van de open dagen van het voortge-

zet onderwijs. 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen 

met plezier naar school gaan en zich prettig 

voelen op school. We werken aan het zelfver-

trouwen, de weerbaarheid en welbevinden van 

leerlingen. Daarnaast werken we dagelijks aan 

het respectvol leren omgaan met jezelf en de 

ander. Hierbij gebruiken we o.a. de instrumen-

ten van Fides. In dit Wiekendje leest u hier-

over. 

De voorbereidingen van de kerstviering, het 

kerstspel en lampionnentocht zijn volop in 

gang. Wij kijken uit naar het kerstfeest van vol-

gende week! 
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5263 DP Vught 
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Het aanleren van sociale vaardigheden en werken aan sociaal-emotionele ontwikke-

ling van kinderen is iets wat je niet precies in een methode kunt vangen én ook niet 

een vaste plek kunt geven in het lesrooster.  

Sociale vaardigheden/sociaal emotionele ontwikkeling is iets wat alle dagen én ieder 

moment een rol speelt. Op onze school maken wij gebruik van de symbolen van Fi-

des. 

Fides is dan ook niet een methode maar een werkwijze die op elk moment van de 

dag ingezet kan worden.  

 

'Fides' betekent 'vertrouwen'. Vertrouwen als kind,  als jongere of als volwassene in 

jezelf.  De Fides-methodiek wil via praktische en zichtbare manieren inzicht geven in 

jezelf en je omgeving. Het gaat erom dat je via sociale vaardigheden leert jezelf (bij) 

te sturen. Om dit zichtbaar te maken is de methodiek o.a. gebaseerd op het gebruik 

maken van alledaagse "symbolen". De komende periode staat het symbool            

“de ballon” centraal. 

 

De ballon  

De ballon zetten we in om kinderen te leren wat zelfvertrouwen is en het belang van 

een goede houding en uitstraling.. Met de ballonnen kun je duidelijk maken hoe je je 

voelt of een ander in bepaalde situaties. 

Terminologie die wordt gehanteerd is 

Ballon 1 = je voelt je oké.  

Ballon 0 = te weinig lucht, je laat onzeker 

gedrag zien. 

Ballon 10 = te veel lucht, je laat stoer of op-

vallend gedrag zien. 

Fides 
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Bijlagen: 

Bijlage 1 : Notulen OV van 21.11.2016 

Bijlage 2:  Drie Koningen zingen—Edith Stein Parochie 

Bijlage 3:  Open dagen VO 2016-2017 



 

De marshmallow challenge in unit 4a 

Aan de slag met 20 ongekookte slierten spaghetti, 1 meter touw, 1 meter plakband 

én een marshmallow! 

Welk groepje maakt de hoogste constructie met bovenop een marshmallow? 

Oxana, Juriaan, Ella en Ivo kwamen tot een indrukwekkende hoogte van 53 centi-

meter! 

Een goed staaltje samenwerking! 

De tweede plek, met een mooie 43 cm, was voor Jasmijn, Tim, Abel en Pien. 
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