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Leerachterstanden 

Afgelopen zaterdag schreef Hans van Soest in het Algemeen Dagblad een commentaar met als titel 

‘leerachterstanden zijn schrijnend’. Daarin schrijft hij dat de schoolsluiting tijdens de 

coronapandemie er flink op heeft ingehakt bij de kinderen en dat de cijfers die het ministerie van 

Onderwijs presenteerde nog steeds schokkend zijn. 

In zijn commentaar geeft Van Soest een omschrijving van de manier waarop scholen, ouders en 

leerlingen met de schoolsluiting moesten omgaan en tot welke vertragingen dit heeft geleid. 

Naast de sombere conclusies over achterstanden in het Voortgezet Onderwijs schrijft Van Soest dat 

kinderen op basisscholen ook grote achterstanden met rekenen en taal hebben opgelopen. 

Dat laatste wil ik met betrekking tot onze school graag nuanceren. Ook wij hebben half februari na 

de schoolsluiting gemerkt dat er kinderen waren die minder presteerden en een achterstand hadden. 

Er waren toen overigens ook kinderen die het beter deden. Van half februari tot aan de 

zomervakantie hebben de leerkrachten hard gewerkt om de kinderen weer op niveau te krijgen. U 

herinnert zich misschien nog wel dat 45 kinderen hier na schooltijd van half april tot aan de 

zomervakantie een intensieve begeleiding van het Haags Centrum Onderwijsbegeleiding (HCO) en 

Bureau Leerlingenhulp (BLH) voor kregen. De titel van dit project was: Vooruit met leren 1.0. 

Het resultaat van de inspanning van de leerkrachten in de groep èn van de remedial teachers van 

BLH mocht er zijn. Uit de analyse van de onderwijsresultaten bleek in juni dat over het algemeen de 

kinderen presteerden zoals zij dat voor de coronatijd al deden. De 45 leerlingen die aan het project 

Vooruit met leren 1.0 deelnamen, lieten een duidelijke vooruitgang zien en presteerden bijna 

allemaal weer als voorheen. 

Uit de schoolrapportage van Vensters blijkt dat het percentage leerlingen op de Gantel dat het 

fundamentele niveau in 2021 heeft behaald, boven de signaleringswaarde en boven het gemiddelde 

van scholen met vergelijkbare schoolweging ligt. Voor het percentage leerlingen dat het streefniveau 

(1S/2F) heeft behaald, geldt hetzelfde. Een resultaat waar we best een beetje trots op mogen zijn      . 

 
 
 

 

Inzet NPO-gelden 

Zoals u weet, hebben de scholen onder de titel Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een ruim 

budget ontvangen voor het inhalen van leerachterstanden. Uitgangspunt van het NPO is: 

• dat het NPO bestemd is voor leerlingen die meer of effectievere (onderwijs)tijd nodig 
hebben. 

• dat het NPO zich richt op de leerontwikkeling, maar ook op de sociale ontwikkeling en het 
welbevinden van kinderen. 

• dat de uitvoering van het programma primair in de scholen plaatsvindt. 

https://scohnl.sharepoint.com/sites/onderwijs/onderwijs_documenten/Schoolmappen/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fonderwijs%2Fonderwijs%5Fdocumenten%2FSchoolmappen%2FDe%20Gantel%2FOnderwijs%2FSchoolanalyse%2FResultaten%20eindtoets%20school%2070176%2D26AZ%2D000%202020%2D2021%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fonderwijs%2Fonderwijs%5Fdocumenten%2FSchoolmappen%2FDe%20Gantel%2FOnderwijs%2FSchoolanalyse
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Met het uitbreken van Covid-19 in maart 2020 heeft De Gantel verschillende interventies ingezet om 

leerlingen allereerst thuis en later weer op school zo goed mogelijk te begeleiden. Met het uitvoeren 

van een gedegen nulmeting in september 2020 ontstond het beeld dat de leerlingen vooral 

achterstanden opgelopen hadden op de leergebieden rekenen, begrijpend lezen en in mindere mate 

spelling.  

We hebben daarom een beroep gedaan op de subsidieverstrekking van het rijk gericht op inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s. Samen met het HCO en (BLH) heeft er ondersteuning plaatsgevonden 

vanuit het traject Vooruit met Leren 1.0. Uit de eindevaluatie is gebleken dat er goede resultaten 

geboekt zijn bij de leerlingen die extra ondersteund zijn.  

Hoewel de leerlingen over het algemeen presteren zoals wij van hen mogen verwachten, zullen de 

NPO-gelden toch structureel worden ingezet om ‘extra handen in de klas’ te realiseren. Hiermee 

willen wij de leerkrachten bij hun werk ondersteunen en de leerlingen extra aandacht geven die hun 

prestaties ten goede komt. 

De school wil de aanpak ook zo organiseren dat de leerkrachten hierdoor extra expertise en 

vaardigheden ontwikkelen om de bereikte kwaliteit te verduurzamen in het dagelijks werken met de 

groep. Daarmee blijft de kwaliteit ook na het verstrijken van de NPO-subsidie gewaarborgd. 

Bij ‘extra handen in de klas’ bedoelen wij het volgende: 

1. De inzet van onderwijsassistent Marc de Bruijn die vanaf de herfstvakantie bij ons werkzaam 
is en de groepen 4-8 ondersteunt. 

2. De inzet van onderwijsassistent Vera Voskamp die vanaf de kerstvakantie bij ons werkzaam 
zal zijn en dan de groepen 1-3 ondersteunt. 

3. Met behulp van ‘Opdidakt’ worden de leerkrachten van de groepen 1-3 begeleid bij het 
versterken van het onderwijsaanbod op het gebied van NT-2 onderwijs en woordenschat. 
Verder is het de bedoeling dat remedial teachers (RT’ers) van Opdidakt extra instructie geven 
aan leerlingen met als doel om de taalvaardigheden te verbeteren. Daarnaast is er bij de 
leerkrachten van de groepen 1-3 behoefte aan RT’ers van Opdidakt die extra begeleiding 
geven aan groepjes leerlingen met andere onderwijsbehoeften.  
Zodra de plannen en voorbereiding hiervoor klaar zijn, gaat de begeleiding van start. 

4. Met behulp van het HCO en BLH wordt er vanuit het plan ‘Vooruit met leren 2.0’ in de 
groepen 4-8 structureel met groepjes leerlingen gewerkt aan het versterken/borgen van het 
onderwijsniveau van de leerlingen.  
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Het is de bedoeling dat deze begeleiding 
volgende week van start gaat, maar het kan in een groep ook een week later van start gaan. 
De begeleiding zal zich met name richten op het gebied van rekenen en begrijpend lezen. 

5. Door bovenstaande hulp van externen ontstaat er ook ruimte voor de leerkrachten om de 
kinderen extra te kunnen helpen. Zo komt de externe hulp niet alleen de kinderen ten goede 
die extra hulp krijgen, maar komt deze ook de andere kinderen ten goede. 

 

 

Aanmelden broertjes/zusjes 
  
Kinderen kunnen vanaf hun 3e verjaardag worden aangemeld bij een Haagse basisschool. Ouders 

ontvangen rond de 3e verjaardag van hun kind van de gemeente Den Haag het aanmeldformulier; 
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ouders van kinderen die niet in Den Haag wonen kunnen het formulier ophalen op de school.  

Er wordt gewerkt met 4 aanmeldperiodes per jaar, het aanmeldjaar loopt altijd vanaf 1 oktober t/m 

30 september. Op scholenwĳzer.denhaag.nl kunt u zien wanneer u uw kind kunt aanmelden.  

De Gantel is een school is met een maximum aantal plaatsen (leerlingplafond). Ieder jaar moeten wij 

aan de gemeente Den Haag doorgeven hoeveel kinderen we per periode kunnen plaatsen. Daarom is 

het voor ons van belang om te weten hoeveel broertjes/zusjes er worden aangemeld, zodat we hier 

met de aantallen rekening mee kunnen houden. Broertjes of zusjes van kinderen die al bij ons op 

school zitten krijgen voorrang op nieuwe kinderen.  

U kunt een mail sturen naar juf Cynthia (ctreebusch@scoh.nl) of haar een bericht sturen via Social 

Schools met daarin de volgende gegevens: 

• Naam van uw kind 

• Geboortedatum 

• Emailadres ouders 

• Naam of namen van de broer(s) of zus(sen) die al bij ons op school zitten 
 

Rond de 3e verjaardag van uw kind ontvangt u van ons een mail met meer informatie over het 

aanmelden bij onze school. 

 

 

Inleverdata en criteria speelgoed Sintvoorieder1 

Ook dit jaar zet de Gantel zich in voor de stichting Sintvoorieder1. Deze stichting wil zoveel mogelijk 
kinderen die in armoede leven een mooi Sinterklaaspakket geven.  
 
De Stichting is blij met nieuw speelgoed of speelgoed dat eruit ziet als nieuw speelgoed. Dit betekent 
dat het geen gebruikerssporen bevat en nog in de originele verpakking zit.   
 

• Heeft u nog cadeaus op voorraad die u weg kunt geven?  

• Of speelgoed waar nooit mee is gespeeld?  

• Of vindt u het leuk om een cadeau te kopen dat de stichting weg kan geven? 
 
De stichting regelt cadeaupakketten voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Denk voor jongere kinderen aan 
een spel, een knuffel of knutselspullen. De groep van 12-18 jaar krijgt graag een boek, een voetbal, 
deodorant of gadgets. Inspiratie voor cadeaus vindt u op de website van SintvoorIeder1.  
 
Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 november kunt u speelgoed inleveren bij de 
hoofdingang van de school, tussen 8.15 en 8.45 uur en op maandag en dinsdag ook tussen 14.45 en 
15.15 uur. Leden van de Ouderraad nemen de spullen in ontvangst en kijken samen met u of het 
speelgoed aan de criteria voldoet.  
 
De Stichting schrijft op haar website welke cadeaus geschikt zijn voor donatie.  
Met uw hulp wordt Sinterklaas een feest voor ieder kind! 
 

mailto:ctreebusch@scoh.nl
https://www.sintvoorieder1.nl/help-mee/kado-s-doneren/verlanglijstje/
https://www.sintvoorieder1.nl/help-mee/kado-s-doneren/is-een-kado-geschikt-voor-donatie/
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N.B. Voor ouders die SintvoorIeder1 al langer kennen: de stichting kiest er niet meer voor om 
gebruikt speelgoed aan kinderen te geven. Het is voor deze kinderen immers juist leuk om met 
Sinterklaas een keer iets nieuws te krijgen! 
 

 

 

 

Hulp gevraagd bij aanbrengen Sintversiering 

Nog een paar weken en dan komt Sinterklaas met zijn Pieten weer in het land. Op 5 december zullen 

we hen op feestelijke wijze op De Gantel welkom heten.  

In verband hiermee wordt op vrijdagavond 12 november van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur de school 

door de ouderraad versierd. Omdat zij dit niet alleen kunnen doen, doe ik hierbij de oproep aan 

ouders om die avond te komen helpen. Vele handen maken licht werk en bovendien zal het ook een 

gezellige avond worden. 

Wilt u zich via social schools hiervoor aanmelden? Er hebben zich al 9 ouders aangemeld. We hopen 

op nog meer reacties! Hierbij de aanmeldlink: School (socialschools.eu). 

 

 

Een kinderhand is snel gevuld 

In onze schoolgids staat over snoep en traktaties dat we het niet gepast vinden wanneer leerlingen op 

school zitten te kauwen of snoepen. Omdat snoep slecht voor het gebit is, vragen we de ouders ervoor 

te zorgen dat kinderen snoep niet mee naar school nemen. U wordt uitgenodigd om met de leerkracht 

te overleggen voor een alternatieve traktatie. Deze oproep benadrukken we nog een keer met dit 

stukje in het Gantelnieuws. 

Hoewel in de schoolgidstekst voor traktaties nog een oogje wordt dichtgeknepen, wordt u ook 

uitgenodigd om eens met de leerkracht te overleggen als u niet weet wat u uw kind anders dan snoep 

kunt laten trakteren.  

Omdat overgewicht ook onder kinderen een toenemend probleem is, besteden we in dit stukje 

aandacht aan leuke, gezonde en corona-proof traktaties als alternatief. De onderliggende boodschap 

is ook, dat het hier en daar wel een tandje minder mag. De traktaties hoeven niet groot te zijn en ‘nog 

mooier dan die van een ander’. Een kinderhand is snel gevuld. 

Hoe ziet een alternatieve, gezonde maar ook leuke traktatie eruit. Via deze link komt u op leuke ideeën: 

https://www.leukmetkids.nl/corona-proof-traktatie-ideeen-verjaardag-vieren-op-school-of-creche/ 

https://app.socialschools.eu/communities/450/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.leukmetkids.nl%2Fcorona-proof-traktatie-ideeen-verjaardag-vieren-op-school-of-creche%2F&data=04%7C01%7Cgantel%40scoh.nl%7C31305d1986be486a32ba08d99d135f6b%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637713529543998897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=4JfGXsBtpOCO9ZneimB5RSWfMLbH4bM%2FWcO8mF1PQfg%3D&reserved=0
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Verder nog van iemand een leuk inktvisidee: 

Deze vrolijke octopussen maakte ik voor mijn zeemeerminfeestje. Misschien 

ken je ze wel in de variant enge spinnen? Deze inktvissen maakte ik van een 

lolly waar ik een stukje vloeipapier om deed. Dat papier zette ik vast met 

een knoop van chenille draad (pijpenrager). Om acht poten te krijgen, 

knoopte ik er nog drie stukje draad om. Wiebelogen erop en klaar!  

En wat vindt u van dit idee? 

De Hema heeft rozijnen met witte chocolade in een mooi doosje. We 

maakten er diertjes van, maar of het nou ijsbeertjes zijn of 

sneeuwmuisjes? Het maakt ook niet uit. Het voordeel is dat de kids dit 

zelf kunnen maken.  

Dat scheelt weer tijd, tijdens een verjaardag kan het best druk zijn. 

Daarnaast gebruikten we paasstickers en oogjes om er poppetjes van te 

maken. Het cocktailprikkertje is inmiddels niet meer te koop, maar er 

zijn nu leuke andere. 

In het volgende Gantelnieuws volgen nog wat ideeën. We zijn benieuwd hoe u hierdoor geïnspireerd 

bent geraakt en met wat voor traktaties de kinderen naar school zullen komen. Als dat lukt maken we 

daar een paar mooie foto’s van en zetten we die in het volgende Gantelnieuws. 

 

 

Tevredenheidsonderzoeken 

Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons erg belangrijk. Om te 

bepalen waar de kwaliteit verbeterd kan worden, is uw mening en die van onze leerlingen en 

medewerkers voor ons van belang.  

Om u in de gelegenheid te stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk, waardevol en plezierig 

vindt aan onze school, en op welke punten verbetering plaats zou moeten vinden, hebben wij net als 

in 2011, 2014 en 20167 besloten hier onderzoek naar te doen.  Er wordt daarom binnenkort een drietal 

tevredenheidsonderzoeken afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 en voor 

teamleden. 

Het onderzoek wordt net als de vorige keren uitgevoerd door ‘Scholen met Succes’. Zij nemen op vele 

basisscholen in Nederland de onderzoeken af. Op die manier kunnen de resultaten worden vergeleken 

met een landelijk gemiddelde. Deelname aan het onderzoek is anoniem. In de rapportage zijn 

antwoorden van individuen niet te herleiden. 

Binnenkort informeer ik u via Social Schools verder over de afname van deze 

tevredenheidsonderzoeken.  

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vankaat.nl%2Fzeemeerminfeestje&data=04%7C01%7Cgantel%40scoh.nl%7C31305d1986be486a32ba08d99d135f6b%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637713529543998897%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=By%2FJGbXwOSIkQfCfc8lQlm%2BNZkPG1XIJDQ0k0pJ67Vk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftc.tradetracker.net%2F%3Fc%3D25436%26m%3D12%26a%3D216299%26r%3Dtraktaties%26u%3D%252Ffeest%252Fgebak-traktaties&data=04%7C01%7Cgantel%40scoh.nl%7C31305d1986be486a32ba08d99d135f6b%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637713529544018883%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W48HxkJfVT43aFfaFzz9i6G%2FfGezJ%2BKcD%2BdaFOcY1Ck%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftc.tradetracker.net%2F%3Fc%3D25436%26m%3D12%26a%3D216299%26r%3DHemaknutselen%26u%3D%252Fwinkel%252Fkind%252Fkinderspeelgoed%252Ftekenen-knutselen&data=04%7C01%7Cgantel%40scoh.nl%7C31305d1986be486a32ba08d99d135f6b%7C47a193fedb8c4228a230339b2fa157ce%7C0%7C0%7C637713529544028880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BHo1SSR3%2FA5zvmiUCyXRYZfmjIlCIOgsXk3aYtAnzXE%3D&reserved=0
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Aanmelding Eerste H. Communie 

Op verzoek van de katholieke kerk uit Wateringen, heb ik deze tekst in het Gantelnieuws gezet: 

Nu aanmelding voor de Eerste H. Communie op zondag 15 mei 2022 

Wilt u uw kind opgeven voor de Eerste Heilige Communie, ga naar de website van RK Westland.nl. Op 

de Homepagina staat het kopje contact daaronder staat forumlieren daar kunt u de keuze maken om 

u kind op te geven voor de Eerste Heilige Communie. Of direct naar https://rkwestland.nl/aanmelden-

ehc 

Voor vragen kunt u bellen met het secretariaat 0174-292316 of 

mailen naar elisabeth@rkwestland.nl  

De eerste ouderavond is op donderdag  18 november  om 20.00 

uur in het parochiehuis van de St. Jan de doper naast de kerk. De 

koffie staat om 19.45 uur klaar 

Wilt u eerst meer weten, voordat u uw kind opgeeft, dan bent u 

uiteraard ook van harte welkom.   

 

Een speciaal verzoek van Kaylinn 

Kaylinn van Aalst uit groep 6A had een vraag die ik zo leuk en bijzonder vond, dat ik hem hieronder 

heb gezet: 

Beste ouders, 

Ik speel mee aan de Sint Sing Along. Ik zou het leuk 

vinden als u komt kijken. Sint Sing Along betekent 

zingen met Sinterklaas. 

Het is een voorstelling voor kinderen van 3 jaar en 

ouders. Er zijn voorstellingen op 20 en 21 november en 

op 1 december. 

Kaartjes kunt u bestellen op www.jeugdtheaterhofplein.nl.  

Met vriendelijke groeten, 

Kaylinn van Aalst, groep 6A 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 

 

mailto:elisabeth@rkwestland.nl
http://www.jeugdtheaterhofplein.nl/

