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Corona en onderwijs 

De berichten over versoepelingen zijn positief. We blijven voorzichtig op de 

Valkenheuvel. Enkele leerkrachten zijn inmiddels voor de eerste keer 

gevaccineerd. Van de overheid hebben we zelftesten gekregen. Bij twijfel kan 

ons personeel deze testen gebruiken. Tot nu toe hebben op de Valkenheuvel 

enkele leerlingen, ouders en een leerkracht het virus gehad. Hopelijk kunnen we 

elkaar in het nieuwe schooljaar weer fysiek ontmoeten op school.  

Zoals u heeft kunnen lezen, stelt de overheid geld beschikbaar aan het onderwijs om leervertragingen aan 

te pakken. Met ons bestuur en het team bespreken we hoe het beschikbare geld wordt ingezet. Het doel is 

de leerlingen en leerkrachten te helpen de coronavertragingen te verhelpen. Hiervoor moet iedere school 

een schoolscan uitvoeren met welke problemen er op school zijn. De overheid heeft een menukaart 

gemaakt met activiteiten die kunnen helpen om leervertragingen aan te pakken. We houden u op de 

hoogte. Ons bestuur Het Sticht stuurt alle ouders een brief met informatie over het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO). 

 

Eindtoets groep 8 

Afgelopen week hebben leerlingen uit groep 8 de uitslag gekregen van de eindtoets. Bij ons op school 

maken de leerlingen de eindtoets van de IEP. Hieronder staan de uitslagen in een cirkel diagram. Wij zijn 

erg trots op de resultaten van onze kinderen. De eindadviezen zijn eerder in het jaar al besproken met de 

leerlingen, ouders en de leerkrachten. Alle kinderen zijn geplaatst op de school van hun keuze.  
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Formatie 

Met het team is de formatie voor schooljaar 2021-2022 besproken. Op dinsdag 1 juni wordt de formatie 

met de medezeggenschapsraad besproken. Daarna zullen we de formatie voor volgend jaar communiceren 

aan alle ouders. 

 

Taalklas opgeheven 

Vanaf oktober 2014 heeft de Valkenheuvel een taalklas gehad. In deze taalklas hebben we een extra 

aanbod geboden aan kinderen met een taalachterstand. Ons bestuur Het Sticht heeft een groot deel van de 

kosten hiervoor gefinancierd. Inmiddels heeft het team van de Valkenheuvel veel expertise op het gebied 

van taalonderwijs en het omgaan met kinderen uit verschillende culturen. We zijn enorm trots op de 

resultaten die we met onze kinderen hebben bereikt en nog steeds bereiken. Met ingang van schooljaar 

2021-2022 heffen we de taalklas op. Het Sticht stelt niet langer extra budget beschikbaar om de taalklas in 

stand te houden. We hebben dit gemeld aan de gemeente en het samenwerkingsverband. Mocht het zo 

zijn dat de gemeente of het samenwerkingsverband onze expertise en gespecialiseerd aanbod wil 

behouden dan zij wij daartoe zeker bereid als daar structurele financiering voor wordt geregeld. 

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan 

kunst en cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het 

lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen ook 

kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een 

sportclub of een dans, muziek, kunst – of theaterschool. 

Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan 

alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking 

komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een 

aanvraag indienen? Vul dan alvast deze ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met de 

intermediair. 

Zo vind je jouw intermediair 

Voor onze school kan contact worden opgenomen met Gert van de Veen. Gert geeft op woensdag ochtend 

de gymlessen aan de groepen 3 t/m 8. Zijn mail adres is: gert@heuvelrugsportiefengezond.nl. U kunt hem 

ook bellen op telefoonnummer 06-11969771. 

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.  

 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
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Dalton en reflectie 

De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) heeft reflectie in 2012 toegevoegd als kernwaarde van het 

daltononderwijs. Veel daltonscholen proberen op verschillende wijzen leerlingen te laten 

reflecteren. Reflectie is dat je nadenkt over je eigen gedrag en je eigen werk. Op de Valkenheuvel wordt in 

alle groepen gereflecteerd op zowel gedrag als op cognitieve taken. Leerlingen kunnen elkaar helpen bij het 

reflecteren en de leerkracht kan reflecteren op gedrag of op het werk. Hieronder een aantal voorbeelden 

van hoe we reflecteren op de Valkenheuvel.  

De kinderen uit groep 2 hebben de afgelopen periode de letter W 

behandeld. Ze hebben daarover een opdracht gekregen waarbij ze 

onder andere in een tijdschrift een letter en een plaatje van een 

voorwerp met een W moesten zoeken. Als het werkje af is, 

bespreken ze het resultaat eerst met een andere leerling. Daarna 

reflecteren ze met de leerkracht of het is gelukt.  

Een ander voorbeeld is de gedragsladder die in verschillende klassen wordt gebruikt. Ieder kind heeft 

een wasknijper met zijn of haar naam erop. Aan het begin van de ochtend staan alle knijpers op het 

vlak: “klaar om te leren”. Gedurende de dag kan het zijn dat een leerling minder goed oplet door met 

andere kinderen te kletsen en dan in het gele vlak komt met “Opgepast”. De leerkracht gaat dan in 

gesprek met de leerling over het gedrag en maakt afspraken.  

In de groepen praten we met de kinderen over hoe leren gaat. Als voorbeeld gebruiken we dan de 

leerkuil. Iedereen kent zo’n moment wel in een leerproces: je denkt dat je een taak wel even gaat 

doen, maar dan valt het na een tijdje toch tegen. Je raakt gefrustreerd en weet even niet meer hoe je 

verder moet. Je kunt op zo’n moment zeggen dat je ‘onderin de leerkuil zit’. In de leerkuil sta je eerst 

linksboven voor een nieuwe leerervaring. Misschien weet je nog helemaal niet dat je een kuil in zal glijden 

en verwacht je dat je wel eventjes naar de overkant springt. Maar al snel blijkt de taak toch wat lastiger dan 

je denkt en krijg je gedachtes als ‘Dit is (te) moeilijk’, ‘Ik snap er niets van’ of ‘Ik geef het op’. Het gaat niet 

meteen zoals je voor ogen had en zo val je de Leerkuil in. Onderin de kuil staat een hindernis. Deze staat 

symbool voor een cruciaal moment in je leerproces: kies je ervoor om de hindernis te nemen, of kies je 

ervoor om dit niet te doen? Als je wel besluit 

om de hindernis te nemen, dan is het 

verstandig om na te denken hoe je dat gaat 

doen. Wat heb je nodig of wat moet je doen 

zodat het wel gaat lukken. Zo klim je, 

langzaam of snel, de leerkuil uit. Op een 

gegeven moment merk je: Het lukt me! Dit is 

het moment om je prestatie te vieren en 

terug te kijken naar de kuil. Wat heeft dan het 

meeste geholpen? Welke woorden zei ik 

tegen mezelf toen ik de kuil in gleed en waren 

deze reëel? Wat neem ik mee naar een 

volgende leerkuil? 

 

 

 



 

In groep 8 wordt bij het reflecteren soms het rad ingezet. Op het rad staan 

verschillende vragen. Er staan bijvoorbeeld vragen op over de vakken op school. 

En er staan vragen op waarbij de kinderen nadenken over tips om de 

groepsdynamiek in de klas nog beter te maken.  

Je leert van ervaringen door te reflecteren! 
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Nieuws vanuit de oudervereniging 

Gelukkig was er weer wat te vieren in april, de Koningsspelen! De juffen hadden alles in kannen en kruiken, 

de oudervereniging deed boodschappen en betaalde de huur van de toestellen waarop juichend werd 

gespeeld. Ook juf Suzanne van groep 8 liet zich niet afschrikken en organiseerde een weergaloos kamp. Dus 

hoewel er door corona veel werd afgezegd (voetbaltoernooi) of verzet (korfbaltoernooi, nu in oktober) was 

er weer even iets om samen van te genieten.  

Voor ons als OV ligt nog de eindmusical en het uitzwaaien van groep 8 en juf Ingrid en de OV zijn al weer 

bezig met het schoolreisje in september maar waar dat heen gaat dat houden we nog even geheim! 

Hartelijke groet, 

Duifje namens de oudervereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad 

  

 

 

 

 

 

Wil je meer betrokken zijn bij de school en meepraten over het beleid van de school? Dit is je kans! Per 

september 2021 zoeken we een nieuw lid voor de medezeggenschapsraad (MR). Enthousiast? Je kunt je 

aanmelden via mr@valkenheuvel.nl voor 1 juli. Bij meerdere aanmeldingen zal er een verkiezing volgen. 

Alle ouders van kinderen op de Valkenheuvel zijn welkom om te reageren. We zoeken bij voorkeur naar 

een goede afspiegeling van de achtergronden van de kinderen op de school. 

De MR vergadert 5 a 6 keer per jaar. Het MR-lidmaatschap is voor een periode van 3 jaar. Neem gerust 

contact met ons op voor meer informatie! 

Corona heeft ook op de Valkenheuvel voor quarantaine van klassen gezorgd. De MR complimenteert het 

team van de Valkenheuvel ermee dat meteen soepel geschakeld wordt naar het geven van digitaal 

onderwijs. 

Hoewel de taalklas zal stoppen, blijft het mooie internationale karakter van de school gehandhaafd met de 

bijhorende expertise voor anderstalige leerlingen. Dit maakt de school volgens de MR tot een 

internationale, toekomstbestendige school om trots op te zijn. 

De volgende MR vergadering is dinsdag 1 juni om 20.00 uur. U kunt deze vergadering bijwonen vanachter 

uw computer via Teams. Aanmelden kan via: mr@valkenheuvel.nl Agendapunten inbrengen is mogelijk. 

Blijf gezond!,  

Corine van As en Hanneke Schlaman, oudergeleding MR 

 

 

 

 
 
 
 

Kopij  
Kopij voor het volgende Valkje   

graag mailen vóór woensdag 30 juni 2021 aan:  
directie@valkenheuvel.nl in een word-bestand! 
 
 

Data:  

 
Op vrijdag 11 juni  2021 studiedag, alle kinderen vrij. 
Op woensdag 14 juli 2021 rapport mee. 
Op vrijdagmiddag 16 juli 2021 studiemiddag, alle kinderen vrij. 
Van 17 juli t/m 29 augustus 2021 zomervakantie, alle kinderen vrij. 

R.K. Daltonschool ‘De Valkenheuvel’ 

Jagerspad 4 

3972XL Driebergen-Rijsenburg 

0343-536000 

info@valkenheuvel.nl 

 

mailto:mr@valkenheuvel.nl
mailto:mr@valkenheuvel.nl

