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Instructiemodel en Cultuur 

Op 17 maart hebben we met het team een studiedag gehad. De ochtend zijn we gestart op De Griffel. Dit is 

een school in Zeist die onderdeel uitmaakt van ons bestuur. We hebben lessen geobserveerd van onze 

collega leerkrachten. Net zoals wij, gebruiken zij het instructiemodel “Expliciete Directe instructie”, oftewel 

afgekort EDI. EDI is een manier van lesgeven waarbij de leerkracht uitlegt en voordoet, waarna de kinderen 

de gelegenheid krijgen samen met de leerkracht en met elkaar verder te oefenen. De leerkracht controleert 

voortdurend of alle kinderen de leerstof begrijpen en geeft gerichte feedback. Als blijkt dat de meeste 

kinderen de leerstof beheersen, dan werken ze zelfstandig verder. 

 

Het is leuk om van en met elkaar te leren. Op 14 april hebben de collega’s van De Griffel bij ons 

geobserveerd. De tips en tops gebruiken we om onze lessen nog beter voor te bereiden. Dit schooljaar en 

komend schooljaar blijven we onze instructietechniek verfijnen om goede lessen aan onze kinderen te 

kunnen geven. 

’s Middags hebben we met elkaar gesproken over onze favoriete boeken, muziek, kunstvoorwerpen, 

voorstellingen en gebouwen. Dit was de inleiding om met elkaar te brainstormen over de visie 

cultuuronderwijs op de Valkenheuvel.  
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Studiedag Het Sticht 

Op 16 maart organiseerde Het Sticht voor alle personeelsleden een personeelsmiddag. 

Dit jaar is ervoor gekozen de personeelsmiddag op de eigen school te laten plaats 

vinden. Het bestuur had dit keer geokozen voor het onderwerp “onderwijs aan meer- 

en hoogbegaafde kinderen”. Goed onderwijs aan deze kinderen zit in de 

basisondersteuning, maar hoe doe je dit in de dagelijkse praktijk? Hoe zorg je ervoor 

dat binnen de reguliere lessen, de meer- en hoogbegaafde kinderen voldoende worden 

gezien en uitgedaagd? Novilo heeft hierover een online inspiratiesessie verzorgd. Bij 

het Sticht gaat een werkgroep het onderwerp “Hoogbegaafdheid” verder oppakken. De 

Valkenheuvel wordt vertegenwoordigd door Dian Kocken. 

 

Pannenkoekendag 

We zijn trots op 15 Nationale Pannenkoekdagen op de Valkenheuvel! Op 18 maart 2022 was het de 

vijftiende keer dat we Nationale Pannenkoekdag in Nederland vierden! Een jubileumeditie dus, en daarom 

was er een speciaal Nationale Pannenkoeklied waarmee de kinderen een feestelijk optreden konden 

verzorgen. 

In 2007 zijn zo'n 60 deelnemende scholen gestart met de Pannenkoekendag, en inmiddels is Nationale 

Pannenkoekdag uitgegroeid tot een landelijke happening waaraan wij ook aan meedoen! Heel veel opa’s, 

oma’s en ouderen worden op deze dag door de leerlingen verwend met zelfgebakken pannenkoeken. 

Iedereen heeft weer gesmuld van heerlijke pannenkoeken én van het jubileumlied dat de kinderen voor ze 

zongen. Vrijdag 17 maart 2023 is de volgende Nationale Pannenkoekdag.  

 

 

 

 

 

 



 

Kamp groep 8 

Van 28 t/m 30 maart is groep 8 op kamp geweest. Zij zijn met de fiets naar de accommodatie gereden. Zo’n 

20 kilometer fietsen was voor een aantal kinderen best pittig! De locatie verkennen, slaapzaal inrichten, 

samen koken, kampvuurtje maken en survivallen waren de activiteiten die met veel plezier door de 

kinderen zijn ingevuld! 

 

 

Pasen 

Donderdag 14 april hebben we met elkaar in de groepen Pasen gevierd. We hebben Matzes gegeten en ’s 

middags zijn in alle groepen spelletjes gedaan en is er geknutseld. De kinderen uit groep 1 t/m 5 hebben de 

bewoners van Valentijn en Zonneburg paasmandjes gebracht. Deze attenties zijn dankbaar ontvangen. Via 

de post hebben we een kaart met bedankje van enkele bewoners gekregen! 

 

  

 

 



 

Kennismaking met DJOI 

Afgelopen week zijn de groepen 4 t/m 8 bij DJOI geweest. DJOI is een jongerenruimte in Driebergen. Alle 

jongeren uit Driebergen zijn bij DJOI van harte welkom voor een van de activiteiten. Je voelt je al snel thuis 

door de jongerenwerkers van het sociale dorpsteam: Femke, Jermain en de enthousiaste vrijwilligers en 

stagiaires.   

Wat kun je allemaal bij DJOI doen? Kinderen tussen 7 en 12 jaar 

• Op woensdag- en vrijdagmiddag is de inloop. Dan barst het van de energie. Spelen op de 

tafeltennistafel, tafelvoetbal, pooltafel, FIFA op de Playstation 4 of met de Wii. Of gewoon even aan 

de bar kletsen met een kop thee 

• Iedere week is er een speciale meidenmiddag. De dames bedenken zelf de activiteiten. 

Bijvoorbeeld henna-tatoeages, sieradenhangers en cupcakes maken. De heren zijn dan even niet 

welkom, het is niet anders.... 

Openingstijden 

Dinsdag 15.00-17.00 uur 7+ Meidenmiddag 

Woensdag 15.30-17.00 uur Inloop 7-12 

Woensdag 19.00-21.00 uur Inloop 12+ 

Donderdag 19.00-21.00 uur Inloop 12+ 

Vrijdag  15.30-17.00 uur Inloop 7-12 

 

Dalton en vrijheid en verantwoordelijkheid 

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het 

daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en 

de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de 

grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken.  

 

 



Door leerlingen meer vrijheid te bieden, kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve 

leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een 

taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te 

leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren. , maar 

worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat 

is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol 

spelen. 

 

Statiegeld voor Oekraine 

Mooie actie van de leerlingenraad. Zij opperden het idee om flessen in te 

zamelen en het statiegeld te doneren aan Oekraïne. Wat een mooi initiatief. 

Voor de Oekraine is € 68,80 opgehaald! 

 

 

Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad 

Het “gewone” leven zoals van voor corona lijkt weer terug te komen en dat zien we ook op de 

Valkenheuvel. Naast buitenschoolse activiteiten zoals het voetbaltoernooi en paasmandjes brengen aan 

zorgresidentie Zonneburg zijn we als ouders ook weer welkom op kijkdagen bij het gymmen of om weer op 

het schoolplein te staan en met elkaar te kletsen! En zoals in elders in het Valkje staat beschreven zit er nog 

veel meer aan te komen! 

 

Als MR hebben we een cursus gevolgd om onze rol nog beter tot zijn recht te laten komen en welke 

wettelijke basis hier voor is. Ben je benieuwd naar wat er besproken wordt en waar de 

medezeggenschapsraad over praat of heb je punten die je graag onder de aandacht wilt brengen, 10 mei is 

de volgende MR vergadering. Je bent altijd gewoon welkom om te komen kijken en wellicht ben je daarna 

enthousiast om ook plaats te nemen in de MR aangezien volgend jaar er een plaats vrij komt in verband 

met het bereiken van een maximale zittingstermijn van 3 jaar.   

Mocht u vragen of ideeën hebben dan kunt u ons (Corine of Joep) gewoon aanspreken of een bericht via de 

MR-postbus binnen in het schoolgebouw aan ons doorgeven, of via mr@valkenheuvel.nl  

Met vriendelijke groeten, de ouders van de MR, 

Joep Hanraets en Corine van As  

 

mailto:mr@valkenheuvel.nl


Nieuws vanuit de oudervereniging 

Er is veel te melden na een relatief lange periode van rust, corona lijkt weer tijdelijk bedwongen! Zo zijn 

daar terug van weg geweest de schoolsporttoernooien. Op woensdag 13+20 april is er een voetbaltoernooi 

geweest en op woensdagmiddag 18 mei is er een korfbal toernooi. Hadden we niet al eerder gekorfbald dit 

jaar? Jazeker, maar dat was eigenlijk een inhaaltoernooi van vorig jaar, vandaar! Van deze toernooien zijn 

briefjes mee, inleveren bij de juf. 

En als toetje van dit sportseizoen is er de Avondvierdaagse van 13-16 juni. De oudervereniging levert 

ouders en catering, hier volgt nog informatie over. Maar niet alleen sponsort de Oudervereniging 

sporttoernooien, ook aan feesten wordt meebetaald, als carnaval en Pasen.  

Kamp voor groep 8 is net geweest en men had geluk: het waren precies de mooie dagen voor de sneeuw 

weer terug kwam. Groep 8 regelde daarna zelf de keuze voor een musical en de keuze was unaniem, we 

wachten vol spanning af wat jullie er van maken! 

Tot nu toe is er voor 79 van de 99 kinderen betaald, wat de score zet op 80%. Opmerkelijk dit jaar is dat er 

flink extra is geschonken door ouders en zelfs teamleden: er kwam voor 728 euro aan giften binnen. Dat is 

maar liefst 14 kinderbijdragen. Dit ontroert de Oudervereniging, dank, zo blijft het gat van 20 bijdragen (99-

79) te overzien in deze dure en onzekere tijden. 

De oudervereniging bestaat nu uit twee personen, Sandra en Duifje. Tijd voor vergaderingen hebben we 

niet, we regelen veel via app en schoolplein, de toon is informeel en beide zijn we pragmatisch ingesteld. 

Officieel echter hebben wij een Kamer van Koophandel nummer, moeten we voldoen aan antifraude 

regelingen op fiscaal gebied en moeten we zijn ingeschreven om de bankrekening te kunnen beheren. Wij 

zoeken versterking, om officieel in het register te zetten, om taken over te kunnen dragen in het nu, maar 

ook om in de toekomst niet al te kwetsbaar te zijn mocht er 1 bestuurslid mee willen stoppen. Wie vindt 

het leuk om administratie als KvK te regelen? Af en toe een sporttoernooi te organiseren? Boodschappen te 

halen voor een feest? Pauzepost te zijn met een juf tijdens de Avond4daagse? 

Kortom: wie komt ons team versterken? Laat het ons weten via mail: ov@valkenheuvel.nl 

Wij wensen alle Valkies en hun ouders/verzorgers een sportieve lente! 

Groeten, de Oudervereniging, Duifje 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kopij  
Kopij voor het volgende Valkje   
graag mailen vóór woensdag 22 juni 2022 aan:  
directie@valkenheuvel.nl in een word-bestand! 
 
 

Data:  

 
Op vrijdag 22 april 2022 Koningsspelen, kinderen ’s middags vrij. 
Van 23 april t/m 8 mei 2022 meivakantie. 
Op  donderdag 19 mei 2022, schoolfotograaf. 
Van donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022 hemelvaart, alle kinderen vrij. 
Op maandag 6 juni 2022 Pinksteren alle kinderen vrij. 
Van maandag 13 t/m 16 juni 2022 Avondvierdaagse. 
Op vrijdag 17 juni 2022 studiedag, kinderen vrij. 
Op donderdag 23 juni 2022 GROTE PROJECT, ouders welkom 13.30 – 14.30 uur. 
 
 
 

R.K. Daltonschool ‘De Valkenheuvel’ 

Jagerspad 4 

3972XL Driebergen-Rijsenburg 

0343-536000 

info@valkenheuvel.nl 
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