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Vanuit het MT 

Het onderwijs in beweging 

Kinderen die nu voor het eerst naar 
school gaan, zijn rond 2032 klaar met 
hun opleiding. Welke kennis en vaardig-
heden hebben zij nodig om aan hun vol-
wassen en werkende leven te beginnen 
en te participeren in de maatschappij? 
Die vraag stond centraal in het traject 

rond Onderwijs2032  http://
onsonderwijs2032.nl/touchcast/   
 
Op 12 november 2014 gaf staatssecreta-
ris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap) het startsein voor een dis-
cussie over de toekomst van het onder-
wijs op basisscholen en middelbare scho-
len. Iedereen mocht meepraten, van 
leerling tot leraar en van wetenschapper 
tot ondernemer. Het eindadvies van het 
Platform Onderwijs2032 formuleert op 
bovengenoemde vraag een antwoord dat  
op 23 januari 2016 gepresenteerd werd 
aan de staatsecretaris. 

 

www.onsonderwijs2032.nl : Visie op toe-
komstgericht onderwijs 

Met de nieuwe visie op leren van kin-
deren sluit Het Molenven aan bij de visie 

Koninginnelaan 1c 

5263 DP Vught 

info@molenven.nl 

jaarboekmolenven@hotmail.nl 

http://onsonderwijs2032.nl/touchcast/
http://onsonderwijs2032.nl/touchcast/
http://www.onsonderwijs2032.nl
mailto:jaarboekmolenven@hotmail.nl?subject=Jaarboek%20


Het tutorlezen vervalt a.s. vrijdag vanwege de tennisclinic van 9.00-

10.00 uur  

Tutorlezen groepen 4  
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op Toekomstgericht Onderwijs van Onderwijs 2032. De school neemt het 
huidige traditionele onderwijs onder de loep en wil het goede vasthouden 
en innoveren naar eigentijds onderwijs waarbij kinderen belangrijke ken-
nis opdoen en de benodigde 21ste eeuw vaardigheden leren.  

Naast het overbrengen van kennis willen we onze leerlingen ook vaardig-
heden trainen die ze later nodig hebben. Deze nieuwe inzichten geven 
ons reden om ons onderwijs in de komende jaren anders te organiseren.  

Een voorbeeld hiervan is ons aanbod van begrijpend lezen. Het vak 
Nieuwsbegrip wordt in de bovenbouw in de parallelgroepen aangeboden 
waarbij de leerlingen van de twee groepen op hun eigen niveau samen-
werken. Volgende week leest u hierover een verslag in het Wiekendje. 
 
 

 

Aanmelden broertje/zusje 

Wordt uw kind in het schooljaar 2016/2017  4 jaar en heeft u hem/haar nog niet aan-

gemeld? Wij zouden het op prijs stellen als u dit zo snel mogelijk zou kunnen doen, 

zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij de planning voor het schooljaar 

2016/2017. 

U kunt het inschrijfformulier downloaden van de website ( http://www.molenven.nl/

ouders/aanmeldformulier )  

of tijdens schooluren bij Hetty ophalen. 

Ouderavond maandag 18 april a.s.: 

 

We nodigen alle ouders en verzorgers uit 
om op maandagavond 18. April a.s. van 
20.00 tot 22.00 uur aanwezig te zijn voor 
een informatieavond over ons onderwijs en 
de schoolorganisatie in het schooljaar 2016-
2017.  

Wilt u deze datum alvast vrijhouden in uw 
agenda?  

http://www.molenven.nl/ouders/aanmeldformulier
http://www.molenven.nl/ouders/aanmeldformulier


Gaat u binnenkort verhuizen? Wij heb-

ben nog 24 verhuisdozen te koop.  

Afmetingen : lengte: 48 cm, breedte 30 

cm, hoogte 38 cm.  

Prijs per stuk: € 1,-  

Heeft u interesse? Mail dan naar :       

info@molenven.nl 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.  

Onze nieuwe website is online !  

www.molenven.nl 

Klik, kijk en bewonder !  

Verhuisdozen 
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Thema Jeroen Bosch: we zijn begonnen !  
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Deze geweldige voorstelling is mogelijk geworden dankzij 

uw Vrijwillige Ouderbijdrage 

Jeroen Bosch presentatie 

 

De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 3, 5 en 7 onder de enthou-

siaste leiding van Jacques en Mary-Ann hard gewerkt. 

Door uit te beelden, liedjes te zingen en tableau vivants neer te zetten, kwam van-

morgen het leven van Jeroen Bosch voor de ogen van de andere groepen en alle 

ouders van de leerlingen die meespelen, tot leven! 

 

Jongens en meisjes geweldig gedaan! 

 

Kijktip: let goed op de gezichten van het publiek op de eerste collage  

Zie ook het filmpje op Facebook: https://www.facebook.com/Molenven.Vught/ 

https://www.facebook.com/Molenven.Vught/


Groep 7 op het klimrek 

 

Pagina 6 Wiekendje 

Groep 1/2 B maakt drolletjes  

( en daarna werden ze opgegeten ! ) 
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