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M O N T E S S O R I  K I N D  C E N T R U M

Basis Beeldin

Schoolreisje
Nadat we door de ouders waren uitgezwaaid, gingen 
we met de bus op weg naar Schateiland Zeumeren in 
Voorthuizen. Omdat het schitterend weer was, konden 
de kinderen niet alleen overdekt in de doolhoven, 
klimkastelen, onderwaterwereld en glijbanen spelen, 
maar ook buiten in het zand, in het piratenschip en met 
water. We hebben vooral vrolijke gezichten en rennen-
de voeten gezien: snel op weg naar weer een ander 
stukje van het Schateiland! 

Open podium
Niet alleen het schoolreisje was voor veel kinderen 
en ouders een nieuwe ervaring, maar ook het open 
podium: optreden voor je eigen ouders met liedjes en 
kunstjes is echt niet zomaar wat, hoor.

Bijna zomervakantie
Komende week gaan we de laatste lesjes doen, samen 
schoonmaken en de laatste dingen afronden. Maar ook 
nog op woensdag naar speeltuin De Pol. Hierover heeft 
u kortgeleden een aparte mail gekregen. Zo fijn dat de 

huidige groep 2 kinderen in hun onderbouwtijd toch 
nog allerlei ervaringen kunnen opdoen die met corona 
niet konden.

Op vrijdag nemen we ten slotte afscheid van de oudste 
kinderen. Zij gaan naar de middenbouw. We wensen 
hen en u als ouders heel veel leerplezier. 

Als laatste een dankwoord voor alle ouders die afgelo-
pen jaar hebben geholpen in de OB. 

We wensen iedereen een fijne zomervakantie vol uit-
rusten, lekker aanrommelen en veel voorlezen! 
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Uit de onderbouw



Uit de middenbouw
Kindwerkdossier
Zoals u eerder in de Basis in Beeld kon lezen willen we 
in de school met een Kindwerkdossier gaan werken. We 
maken een indeling in de leerlijnen van: 

 Taal

 Rekenen

 Sociaal-emotionele ontwikkeling

Momenteel werken de leerkrachten met vaardigheids- 
lijsten waarop we registreren welke vaardigheden de 
kinderen beheersen. Nu zijn we bezig met het omzetten 
van deze vaardigheden naar leerdoelen voor de kinde-
ren.  De kinderen krijgen dan een overzichtsblad met 
de doelen/vaardigheden waar zij de komende periode 
aan gaan werken. Daarop kunnen ze ook bijhouden wat 
ze al beheersen of nog aan het oefenen zijn. Het doel 
is dat de kinderen zich zo bewuster worden van hun 
eigen leren. Dit zorgt ook voor meer motivatie om voor 
bepaald werk/materiaal te kiezen.  

De kinderen verzamelen werk van de doelen die zij 
beheersen. Dit kan bijvoorbeeld een (werk) blad uit 
een schrift zijn maar ook een foto van een werkje met 
materiaal. Dit kunnen zij bewaren in hun map voor het 
Kindwerkdossier. Ook mag er ander werk in waar zij 
‘trots’ op zijn.  

Elke periode zijn er dan ook kindgesprekken tussen de 
leerkracht en het kind om te praten over de doelen en 
het werk uit het Kindwerkdossier.  

De oudergesprekken zullen ook een nieuwe vorm gaan 
krijgen; namelijk driehoeksgesprekken, dit zijn gesprek-
ken tussen ouders, kind en leerkracht. Aan de hand van 
het werk in het Kindwerkdossier zullen we de doelen 
van het kind bespreken.  

Wij zullen gefaseerd op deze manier gaan werken.  

Uit de bovenbouw
Kindwerkdossier
De ontwikkeling van het Kindwerksdossier gaat natuur-
lijk verder! We willen u, als ouder dan ook weer even 
meenemen in de ontwikkeling van het Kindwerkdossier 
op Aan de Basis. 

Zoals u hebt kunnen lezen in de afgelopen BIB zijn we 
druk bezig om het dossier, zoals we dat nu hebben, te 
gaan veranderen. We willen dit traject zorgvuldig en 
grondig doen zodat we in schooljaar 2023-2024 een 
mooie start kunnen maken. 

Het wordt een Kindwerkdossier waarin uw kind mooi 
en trots werk bewaart en waarin ook duidelijk wordt 
aan welke doelen uw kind heeft gewerkt en gaat 
werken. 

Dit heeft niet alleen gevolgen voor het werken in de 
klas, maar ook voor de oudergesprekken. Uw kind zal 
in de toekomst meekomen naar het gesprek en zelf 
vertellen over het werk dat het heeft verzet en over 
de nieuwe plannen voor de volgende periode. Deze 
gesprekken zullen langer gaan duren dan de 10-15  
minuten die u nu gewend bent en wellicht meer over 
het jaar worden verdeeld. 

Verder zullen in de klas ook meer gesprekken plaats-
vinden tussen de leerkracht en uw kind. Niet alleen om 
het welbevinden van uw kind te peilen, maar ook om 
dieper op de stof in te gaan en zo beter aan te kunnen 
sluiten bij het niveau van uw kind. 

Wij buigen ons in de komende tijd verder over de 
vormgeving en ook over het maken van doelenlijsten 
zodat uw kind voldoende inzicht krijgt in wat er moet 
gebeuren. 

U bent al gewend dat er enkele mooie werkjes aan het 
verslag worden toegevoegd, maar achter de schermen 
zijn we aan het nadenken over hoe we het Kindwerk-
dossier straks willen gaan vormgeven: 

 Wordt het een multomap met mooi werk erin? 

 Of kiezen we voor een andere vormgeving, waar kin-
deren meer hun eigen ‘stijl/draai’ aan kunnen geven. 

In elk geval zal er een bepaalde structuur in het 
Kindwerkdossier aanwezig zijn. 

1. Ten eerste zullen er overzichten in komen van 
vaardigheden (doelen) voor kinderen, zodat zowel 
de kinderen als u weten waar de kinderen op school 
mee bezig zijn. We zijn deze vaardigheden/doelen 
voor taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikke-
ling en leren-leren aan het uitwerken. Dit vraagt voor 
elke bouw om andere manieren, zo zullen we voor 
kinderen in de onderbouw meer met plaatjes en 
foto’s werken. 

2. Ten tweede is er ruimte voor werk waar het kind 
trots op is en werk waarin het kind ‘bewijst’ dat hij/
zij een bepaalde vaardigheid beheerst. 

3. Ten slotte is er plaats voor werk waarin het kind laat 
zien hoe het met persoonlijke doelen bezig is. 

Maar het werken met een Kindwerkdossier vraagt 
niet alleen om een ‘map’. Het zal ook betekenen dat 
de verslag (avonden) een andere vorm zullen gaan 
krijgen. Het kind zal bij deze gesprekken, met wat hulp 



van de leerkracht zelf aan ouders laten zien wat het de 
afgelopen periode heeft geleerd en waar hij/zij nu mee 
bezig is. 

En mogelijk betekent dit ook een verandering in de 
jaarplanner. De verslaggesprekken worden mogelijk 
niet meer twee keer per jaar georganiseerd, maar meer 
gespreid door het jaar heen. We zijn in het team hier-
over nog aan het nadenken. 

Er heeft al een aantal ouders mee willen denken over 
het Kindwerkdossier en daarvoor onze hartelijke dank. 
Uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Mocht u ook 
leuke ideeën hebben over het Kindwerkdossier en de 
rol van ouders hierin, bespreek dit met de leerkracht. 
Wij vinden het fijn als ouders meedenken in deze 
ontwikkelingen!

Schoolgids, magazine en voor-
lopig activiteitenoverzicht
Het einde van het schooljaar nadert. Dit betekent dat 
wij ook al volop bezig zijn geweest met de voorberei-
dingen voor het nieuwe schooljaar. Op dit moment 
worden de laatste updates verwerkt voor het nieuwe 
magazine. We verwachten deze in de eerste school-
week aan de leerlingen te overhandigen. 

Dit geldt ook voor onze schoolgids. Zodra de schoolgids 
2022-2023 klaar is zullen wij deze vermelden op onze 
website. Hierover zullen wij u informeren.

Het voorlopig activiteitenoverzicht vindt u in de bijlage. 
Na de zomervakantie ontvangt u het definitieve activi- 
teitenoverzicht.

Zomerfeest
Woensdag 6 juli vieren wij ons zomerfeest. Van 14.00 
uur tot 19.30 uur is de Duivenwal-west afgesloten voor 
verkeer i.v.m. het plaatsen van een stormbaan. Op deze 
manier kunnen de kinderen veilig op straat spelen.

Sport na School
Lijkt het jou leuk om verschillende sporten te doen? 
Iedere maandagmiddag komen kinderen van de mid-
den- en bovenbouw naar Sport na School. Om 15.00 
uur start de middenbouw en aansluitend om 16.00 uur 
is de bovenbouw aan de beurt. Voor de kinderen is dit 
een extra moment om lekker te bewegen en het is ook 
nog eens gezond!

In één uurtje per week sporten we samen, worden 
verschillende sporten gedaan en hebben we ook nog 
eens plezier! Iedere sportvaardigheid duurt 2-4 weken. 
Dit geeft de kans om te wennen aan een sport en hier 
ook beter in te worden. Denk hierbij aan tikspelen, 
bootcamp, doelspelen, stoeispelen, freerunning, turnen 
en nog veel meer.

Ben je enthousiast? Schrijf je dan in bij de volgende 
inschrijving van Sport na School.

Groeten, Remy

Bedankjesmiddag
Woensdag 22 juni was het bedankjesmiddag. Alle kin-
deren hebben een zonnebloem meegenomen voor hun 
ouders/verzorgers. Op de manier willen wij alle ouders 
ontzettend bedanken die zich het afgelopen schooljaar 
hebben ingezet tijdens de verschillende activiteiten. 



Vakantierooster

Schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 28-10-2022
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 03-03-2023
Goede vrijdag 07-04-2023
Pasen 10-04-2023
Meivakantie 27-04-2023 t/m 05-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 t/m 19-05-2023
Pinksteren 29-05-2023

Zomervakantie 10-07-2023 t/m 18-08-2023

Ouderbijdrage 2022-2023
Eind augustus ontvangt u van ClubCollect de uitnodig-
ing tot betaling van de ouderbijdrage. ClubCollect is een 
online facturatiemodule die onze school ondersteunt bij 
het innen van de ouderbijdrage. 

Hoe werkt het precies?
1. Voor komend schooljaar ontvangt u van ClubCollect 

een betaalverzoek met een link naar uw persoonlijke 
pagina per e-mail. Mocht deze mail niet aankomen, 
dan ontvangt u het betaalverzoek via sms of per 
brief.

2. Op uw persoonlijke betaalpagina kiest u of u betaalt 
in termijnen en welke betaalmethoden u gebruikt, 
namelijk iDeal of automatische incasso. 
(Betaalt u het liefst in termijnen? Dan verlopen de 
betalingen altijd via automatische incasso en rekent 
ClubCollect een administratieve bijdrage. U bepaalt 
zelf op welke dag de betaling wordt afgeschreven, en 
voorafgaand aan iedere afschrijving ontvangt u ook 
nog een aankondiging. Zo bent u altijd op de hoogte, 
en kunt u ervoor zorgen dat u op tijd de overschrij-
ving inplant!)

3. Voor vragen met betrekking tot de inning van de 
ouderbijdragen kunt u gebruikmaken van het ticket-
systeem van Club Collect op uw persoonlijke pagina. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Gegevens delen
Om de dienstverlening uit te kunnen voeren delen wij 
enkele persoonsgegevens met ClubCollect, waaronder 
uw naam, e-mailadres, woonadres, bankgegevens, 
telefoonnummer en het te voltooien betaalbedrag. 
Uw persoonsgegevens zullen nooit zonder toestem-
ming worden verspreid of gebruikt voor commerciële 
doeleinden. Bekijk het Privacy Statement op de website 

van ClubCollect (https://www.clubcollect.com/nl/
juridisch/#privacy) voor een exacte beschrijving  
van de gegevensverwerking. ClubCollect verwerkt de 
persoonsgegevens geheel in overeenstemming met 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 
2016/679.13-14). 

Bedragen voor schooljaar 2022-2023
1. Buitenschoolse, culturele en sportieve activiteiten  

€ 39,79

2. Schoolreisje (voor onder- en middenbouw)  
€ 31,36

3. Kamp (tussen- en bovenbouw)    
€ 54,98

4. Overblijven gedurende 3 dagen groep 1 t/m 4  
€ 41,46

5. Overblijven gedurende 4 dagen groep 5 t/m 8  
€ 54,98

Heeft u nog vragen? Laat het me weten (Brenda van 
Beek, administratie) of stuur een e-mail naar  
administratie@aandebasis.nl.

Welkom
Welkom in de groep van Esther  
Ridder

Wij wensen je heel veel plezier bij ons  
op school! 

Fijne vakantie
Nog één week te gaan en dan zit schooljaar 2021-2022 
zit er weer op. We mogen terugkijken op een mooi en 
bijzonder jaar. Namens het team, bestuur en directie 
wensen wij iedereen een hele goede en welverdiende 
vakantie toe. Op maandag 22 augustus hopen wij alle 
kinderen en hun ouders weer uitgerust te verwelkomen 
op school en zijn we benieuwd naar alle vakantie-
verhalen.

https://www.clubcollect.com/nl/juridisch/#privacy
https://www.clubcollect.com/nl/juridisch/#privacy
mailto:administratie%40aandebasis.nl?subject=
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Agenda
Juni
30 verslagbespreking 2 
30 wisseldag

Juli
6 speeltuindag OB
6 zomerfeest
7 slotfeest groep 8
8 kinderen v.a. 12 u vrij
8 afscheid groep 2
9 t/m 19 aug  zomervakantie

Augustus
22  eerste schooldag

Lars
Jarin
Suze

Louay
Benjamin

Mousa
Anbar
Simon

Rafaëllo
Umayr

Lion
Didiér

Anja (IB) 
Letty (overblijf)

Froukje
Daylano

Joep
Leonoor

Harm
Damian

Matthias

Cayden
Abrar
Qwin
Nikay

Damin
Lisa

Yoeren

Dewi
Nikki
Lynn

Mihran
Malak

Juf Babbel 
Juf Rhiannon

Fender
Thian
Niek

Dani
Maysa
Amelia

Finn
Artemis

Colofon
Schoolkrant Basis in Beeld is een uitgave van  
Montessori kindcentrum Aan de Basis te 
Veenendaal (opmaak Op de Millimeter).  
De volgende Basis in Beeld verschijnt op  
1 september 2022. Kopij voor Basis in Beeld 
graag voor 25 augustus per mail naar:

BasisinBeeld@aandebasis.nl

Blijf op de hoogte
Naast door het lezen van onze schoolkrant Basis 
in Beeld kunt u op de hoogte blijven van het 
reilen en zeilen van onze school door regelmatig 
een kijkje te nemen op de website:

www.aandebasis.nl

Online zijn wij verder ook te vinden op Twitter:

@MontAandeBasis

http://www.opdemillimeter.nl
mailto:BasisinBeeld%40aandebasis.nl?subject=
http://www.aandebasis.nl
https://twitter.com/MontAandeBasis

