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Op naar de brugklas. 
De Open Dagen zijn achter de rug. De leerlingen van groep 8 en hun ouders staan voor 
een belangrijke keuze. Waar wil ik naar toe? Wat zijn mijn talenten en mogelijkheden? 
Welke school past het beste bij mij? En dan: de knoop doorhakken!  
In februari  wordt het advies van de basisschool, ons advies dus, opgesteld en voor de 
voorjaarsvakantie gestuurd naar de leerlingen en hun ouders. Dat advies is gebaseerd op 
de ervaringen in de klas, het Cito Leerling volgsysteem, wat momenteel in de laatste fase 
zit en de IEP Advieswijzer. Het basisschooladvies is leidend en dus het enige advies dat 
echt telt.  
Na de voorjaarsvakantie wordt iedereen uitgenodigd voor het advies-/aanmeldings-
gesprek. Dat gesprek vindt plaats in de week van 12 maart. De aanmeldingsformulieren 
worden dan verzameld en door ons, voor 1 april, naar de VO-scholen gestuurd. De 
aanmeldingsprocedure bij de Isaac Beeckman Academie wijkt hiervan af .  
Tijdens het gesprek wordt het door ons opgestelde Onderwijskundig Rapport besproken. 
Dat rapport wordt digitaal gestuurd naar de school waar de leerling wordt aangemeld. 

Naar een andere school.  
Jurre van Beek uit groep 5 is terug naar zijn oude school. Jammer. We wensen hem veel 
succes. 

Vitruvio’s KiKa-actie. 

Enkele weken geleden zijn we gestart met de Vitruvio KiKa-actie. Aanleiding is, zoals u 
inmiddels wel weet, de uitdaging van Ronald van Slooten. Hij doet op 26 februari mee aan 
de KiKa-marathon van Tokyo.  
We hebben de kinderen gevraagd zelf acties te bedenken en we mogen wel zeggen dat 
dat verrassend goed gaat. Diverse (groepjes) kinderen zijn aan de slag gegaan. Zo zijn er 
armbandjes verkocht (door het hele land), eigen baksels gemaakt en verkocht, er zijn 
nagels gelakt, er is geld opgehaald om Ronald z’n baard eraf te krijgen  en er gaan 
knuffels uitgedeeld worden (tegen betaling). Sommigen hebben zelfs al in de krant 
gestaan met hun actie. Daarnaast is groep 3/4 druk in de weer met het verzamelen van 
lege statiegeldflessen. Dat loopt ook hartstikke goed. Wie weet welke dingen er nog 
meer gaan gebeuren? Het kan nog tot 17 februari !!! 

Inhoud
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Project AARDE. Inmiddels is het kleine thema “Over-bruggen” afgesloten en zijn we vorige week  

gestart met een nieuw (groot) thema over “De aarde”. 
In V 3/4/5 zijn we het project aarde begonnen met een tekenopdracht en een opdracht 
om een mindmap te maken. Uit de mindmap heeft iedereen in twee- of drietallen een 
onderwerp gekozen wat ze verder uit gaan werken. Ze gaan een presentatie maken 
waarbij ze gebruik moeten maken van hun i-pad en ook een maquette of andersoortig 
werkstuk moeten maken. Tijdens de excursie hebben ze informatie kunnen verzamelen.  
We hebben al een korte opdracht gedaan waarbij we hebben leren werken met Google 
Maps en Google Earth. Vervolgens gaan we nog aan de slag met de leskist 
'Ondersteboven van de Zeeuwse bodem'.  
De groepen V6/7/8 zijn tot nu bezig met de oriëntatiefase, d.w.z. gesprekjes, uitleg, 
filmpjes, teksten, een paar opdrachten maken…enz. Ook zijn de lesbrieven 
doorgenomen, die betrekking hadden op het bezoek aan het Museon. In de komende 
weken wordt het onderwerp verder uitgediept en zullen de ideeën ontstaan voor de 
verwerking en de uiteindelijke presentaties, waarmee we het project gezamenlijk willen 
afsluiten. 
De afsluiting is gepland op donderdag 9 maart. Familie en ouders/verzorgers zijn 
van harte welkom om te komen kijken naar de presentaties. 

 
Dinsdag 31 januari zijn we naar het Museon in Den Haag geweest. Aansluitend hebben 
we ook nog een bezoek aan het Omniversum gebracht. 
In het Museon waren 3 workshops: Dinosauriërs en andere fossielen voor groep 3/4/5, 
Vulkanen en Ijspracticum (beiden voor groep 6/7/8). De kinderen van groep 6/7/8 
konden van te voren kiezen welke workshop ze wilden gaan doen. 
Alle workshops waren heel interessant, leerzaam en ook leuk om te doen. De kinderen 
waren gericht bezig met het onderwerp en zijn op die manier heel betrokken. 
In de resterende tijd konden de kinderen de rest van het museum bezoeken. Op de 1e 
verdieping waren diverse opstellingen m.b.t. de aarde. Aan de hand van een aantal JA-
NEE stellingen/vragen konden de kinderen zelf bepalen wat hun mening is over hoe de 
mens omgaat met de aarde. 
Er was ook nog tijd om de tijdelijke expositie over Illusies (Illusions, magie of 
wetenschap) te bezoeken. Dat heeft weinig met ons thema te maken, maar het was 
wel heel leuk om  “te doen”. 
Tot slot gingen we naar het Omniversum om de film “A beautiful planet” te bekijken. 
De film gaf een mooi inkijkje van het ruimtelaboratorium ISS en hoe van daaruit naar 
de aarde kan worden gekeken. Het was soms alsof je zelf in het ruimtestation zat. 
Gaaf!       
Wil je weten waar het ruimtestation zich op een bepaald moment bevind?  
               Klik dan op de volgende link: space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php  

Excursieverslag.

http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php
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Nieuws van het 

stichtings-

bestuur 

St. VvHBOSD

Ouders voor de ouderraad gevraagd. 

De Ouderraad vraagt (nieuwe) ouders om zich verkiesbaar te stellen. 
De ouderraad bestaat uit ongeveer 7 ouders en 2 leerkrachten. De ouders worden 
gekozen op de jaarlijkse ouderavond. Zij houden zich bezig met het organiseren van de 
activiteiten die met de ouderbijdrage bekostigd worden. Een ander doel is om het contact 
tussen de ouders en de school te bevorderen ten gunste van de kinderen. 
De OR komt ongeveer 5 keer per schooljaar bij elkaar. 
Aan het eind van dit schooljaar stappen er 3 ouders uit de OR en zodoende kijken we uit 
naar nieuwe mensen, het zou fijn zijn als er zich  een paar Vitruvio ouders verkiesbaar 
willen stellen, zodat zij ook een stem hebben in de activiteiten die georganiseerd worden. 
Wil u zich verkiesbaar stellen? 

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u uw vragen stellen aan: 
Remco Odijk,  via de mail. Het adres is; remco_odijk@hotmail.com  

Bijdrage van de ouders. 
0p dinsdag 17 januari hebben we weer een geslaagde avond voor nieuwe ouders gehad. 
Tijdens deze avond hebben we uitleg gegeven over de financiën en de werkgroepen van 
het Vitruvio. Bovendien hebben we een cheque kunnen aanbieden aan de school. Iedereen 
hartelijk bedankt voor zijn/ haar bijdrage, zodat we de continuïteit van dit onderwijs 

mailto:remco_odijk@hotmail.com
mailto:remco_odijk@hotmail.com
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Aan het woord, 

SIMOWIJZER ! 

Sponsor van 

Vitruvio.

De	a%rap	wordt	gedaan	door	Simone	van	der	Veen,	eigenares	van	SimoWijzer.		

Simone	loopt	al	wat	langer	rond	op	Binnen	de	Veste	dan	de	naam	Vitruvio	
bestaat.	Zij	hee:	samen	met	meester	Ton,	Johan	en	juf	Annet	in	2010	de	
Leonardo	afdeling	helpen	opzeEen	en	ook	lesgegeven,	tot	2013.	Sommige	
kinderen	en	ouders	zullen	zich	dat	misschien	nog	herinneren,	maar	ondertussen	
zijn	er	veel	nieuwe	kinderen	bij	gekomen	die	hun	weg	naar	het	full	Ime	HB-
onderwijs	hebben	gevonden!	

Waarom	ben	jij	sponsor	van	het	Vitruvio	onderwijs?	

Met	de	komst	van	full	>me	HB	onderwijs	op	Schouwen	Duiveland	is	er	voor	een	
specifieke	groep	kinderen	een	veilige	omgeving	gecreëerd	waardoor	zij	de	
mogelijkheid	krijgen	om	zichzelf	te	zijn	en	zich	te	ontwikkelen,	zowel	op	cogni>ef	
als	op	sociaal	en	emo>oneel	gebied.	We	hebben	het	zelf	mogen	ervaren,	met	
onze	jongste	zoon.	Daarom	draag	ik	het	Vitruvio	onderwijs	een	warm	hart	toe.	

Hoe	zie	jij	het	(full	;me	HB)-	onderwijs	de	komende	10	jaar?	

“Of	het	HB	onderwijs	in	de	toekomst	zal	blijven?	Ik	denk	dat	er	veel	gaat	
veranderen		in	het	onderwijs,	er	komen	steeds	meer	middelen	om	op	individueel	
niveau	te	leren.	De	uitdaging	die	blij%	is	dat	kinderen	ook	op	school	het	gevoel	
moeten	hebben	ergens	bij	horen	en	zich	op	sociaal	gebied	tot	een	volwaardig	
mens	kunnen	ontwikkelen.	

Wat	betekent	SimoWijzer	voor	het	Vitruvio	onderwijs?	

“In	2013	heb	ik	de	keuze	gemaakt	om	kinderen	met	leerproblemen	individueel	te	
begeleiden.	Als	ouder	van	twee	hoogbegaafde	kinderen	weet	ik	hoe	leuk	én	hoe	
moeilijk	het	kan	zijn:	geen	één	kind	is	hetzelfde	en	nog	steeds	hebben	mensen	
bepaalde	verwach>ngen	als	ze	weten	dat	jouw	kind	hoogbegaafd	is.	Dat	elk	kind	
zich	mag	ontwikkelen	tot	hoe	hij	of	zij	wil	en	kan,	is	voor	mij	de	belangrijkste	
drijfveer	om	kinderen	te	helpen	met	hun	‘speurtocht	en	samen	op	onderzoek	uit	
te	gaan!	Dat	ouders	en	leerkrachten	hierbij	ook	een	rol	spelen	is	voor	mij	evident.	

Kortom:	SimoWijzer	is	er	voor	kinderen	die	individuele	begeleiding	nodig	hebben.	
Het	uiteindelijke	doel	is	dat	uw	kind	een	manier	gevonden	hee%	die	het	beste	bij	
hem	of	haar	past	en	tot	leren	komt.	Want	alle	kinderen	kunnen	en	willen	leren!	

E:	simone@simowijzer.nl	/	www.simowijzer.nl	/06-10756466	

mailto:simone@simowijzer.nl
http://www.simowijzer.nl
mailto:simone@simowijzer.nl
http://www.simowijzer.nl
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Agenda  

jan. - feb. - mrt.
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16 jan. Start nieuw project: “Aarde.” 

20 jan. -10 feb.    Schoolschaaktoernooi, op vrijdagmiddag (14.45 - 15.45 uur) 

13 feb. Inspectiebezoek 

15 feb. Schaaktoernooi “Kampioenschap van Schouwen-Duiveland”. 

16 feb. Studiemiddag (kinderen zijn vrij). 

16 jan.-17 feb.   “Run for KIKA”-actie.  

27 -feb.-03 maart.  VOORJAARSVAKANTIE. 

09 mrt  Afsluiting project “Aarde” (14.00 - 15.30 uur) 

10 mrt  Rapport mee 

v.a. 13 mrt Rapportgesprekken  -  VO adviesgesprekken (groep 8) 
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Excursie 

Museon en 

Omniversum: 

de workshops. 

1. Dino’s en 

andere 

fossielen. 

2. Vulkanen 

3. Ijspracticum 
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Excursie 

Museon en 

Omniversum: 

In het museum. 

Illusions. 

         


