
 
 

December 2018 
 

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

Bij deze het Franciscusbericht van de maand december. De eerste 3 maanden van het schooljaar zitten er al 

weer op. We gaan de donkerste maand van het jaar in. Een gezellige maand door alle activiteiten rondom 

Sinterklaas en Kerst. Dit keer een uitgebreid Franciscusbericht met hopelijk voor u interessante informatie. 

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de leerkrachten druk met het voorbereiden en/of het voeren van de 

driehoeksgesprekken. Die driehoeksgesprekken vinden we belangrijk omdat ze, 3 maanden na de start van het 

schooljaar, een mooi moment zijn om in de driehoek leerling-ouders-leerkracht te kijken hoe het op dit moment 

gaat met de leerkracht. Bij deze 1e gesprekken van het jaar staat met name het ‘welbevinden’ en de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de leerlingen centraal. Op school gebruiken we o.a. ZIEN! om die ontwikkeling te 

kunnen volgen. In dit Franciscusbericht hebben we een mooi artikel opgenomen dat speciaal voor ouders is 

geschreven om iets meer uitleg te geven over ZIEN! 

Zelf ben ik op dit moment druk bezig om mijn ‘bevindingen’ als nieuwe directeur op deze school op een rijtje te 

zetten; zeg maar mijn indruk na de eerste 100 dagen. De komende week ga ik daarover met het team in 

gesprek en gaan we kijken wat we n.a.v. die bevindingen na de kerstvakantie op gaan pakken. Ik hoop u daar 

de volgende maand iets meer over te kunnen zeggen.  

Deze maand staat er geen habit/gewoonte centraal. Daarom dit keer een kort stukje waarom wij op onze 

school hebben gekozen voor The Leader in Me. In dit stukje wordt nog een keer toegelicht wat wij onze 

leerlingen via The Leader in Me hopen bij te brengen. Vaardigheden die ze hopelijk verder helpen in het leven 

om later zelfstandige en weldenkende wereldburgers te worden! 

In dit Franciscusbericht ook een korte presentatie van de nieuwe (inval)leerkrachten op onze school. Zij hebben 

een goede start gemaakt.  

En uiteraard ook de nodige praktische informatie. 

Ik wens u op dit moment een fijne Sinterklaasviering en hopelijk zien we elkaar in ieder geval rondom de 

kerstactiviteiten. 

Vriendelijke groet, 
 
Bart Freriks 
Directeur 
Onderwijsgemeenschap FrEsKo 

Voorwoord 
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Leader in Me 

 

                  Waarom Leader in Me? (LIM) 
 

 

 
Op onze school werken we de 7 gewoontes van ‘The leader in Me’. Meestal 
staat er elke maand een gewoonte centraal. Maar in deze (korte) 
decembermaand slaan we dat in verband met alle sinterklaas en 
kerstactiviteiten even over. Een mooie gelegenheid om weer even stil te 
staan waarom wij ook al weer gekozen hebben voor ‘The Leader in Me’ 
 

 

 

 

 

 

 

 
‘Het beste wat je kunt worden, is jezelf’ 
 
Uitgangspunt van de 7 gewoonten is dat je de invloed op je leven en omgeving kunt vergroten door persoonlijk 
leiderschap. Het gaat erom leerlingen gewoonten aan te leren die hen helpen zichzelf te ontwikkelen. Het 
ontwikkelen van zelfleiderschap.  
 
Deze helpen om: 

 Op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie, zelf verantwoorde beslissingen te nemen 
 Tijd zinvol te besteden 
 Bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te 

onderhouden 
 De kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken. 

 

Kortom: leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, 
voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen.  
 
Wat willen we onze leerlingen “leren gebruiken”  met de 7 gewoontes: 

  

 

Gewoonte 1 WEES PROACTIEF 
 

 
Ik heb verantwoordelijkheidsgevoel. 
Ik neem initiatief. 
Ik kies mijn gedrag, houdingen en stemmingen. 
Ik geef anderen niet de schuld van mijn fouten. 
Ik ben alleen te kwetsen als ik daarvoor kies. 
 

 

 

 
Gewoonte 2 BEGIN MET HET EINDDOEL VOOR OGEN 
 

 
Ik plan vooruit en stel doelen. 
Ik doe betekenisvolle dingen en maak een verschil. 
Ik ben een belangrijk onderdeel van mijn groep en draag bij aan de visie en missie 
van mijn school, en ik doe mijn best om een goede burger te zijn. 

 
 

 



 

 
Gewoonte 3 BELANGRIJKE ZAKEN EERST 

 
 
Ik besteed mijn tijd aan dingen die het belangrijkst zijn. 
Dat betekent dat ik nee zeg tegen dingen waarvan ik weet dat ik ze niet moet doen. 
Ik stel prioriteiten, maak een schema en volg mijn plan. 
Ik ben gedisciplineerd en georganiseerd. 

 

 

 

 

 

Gewoonte 4 DENK WIN-WIN 
 

 

 
Ik kom op voor mijn eigen belangen zonder die van anderen uit het oog te 
verliezen. 
Ik stort regelmatig op de emotionele bankrekening van anderen. 
Wanneer er conflicten ontstaan, ga ik op zoek naar oplossingen die voor beide 
partijen werken. 

 

 

 
 
Gewoonte 5 EERST BEGRIJPEN DAN  BEGREPEN WORDEN 
 

 

 
Ik luister naar de ideeën en gevoelens van anderen. 
Ik probeer dingen vanuit hun standpunt te begrijpen. 
Ik luister naar anderen zonder hen te onderbreken. 
Ik durf mijn ideeën naar voren te brengen. 
Ik kijk mensen aan wanneer ik met ze praat 

 

 

 
Gewoonte 6 CREEER SYNERGIE 

 
 

Ik waardeer de sterke punten van andere mensen en leer van hen. 
Ik kan goed opschieten met mensen, ook als zij anders zijn dan ik. 
Ik kan goed samenwerken in een team. 
Ik vraag andere mensen naar hun ideeën om problemen op te  
lossen, omdat ik weet dat we samen betere oplossingen kunnen  
bedenken dan ieder van ons alleen.  
Ik ben bescheiden. 

 

 

Gewoonte 7 HOUD DE ZAAG SCHERP 

 
Ik zorg voor mijn lichaam door gezond te eten, voldoende te bewegen en genoeg te 
slapen. 
Ik breng tijd door met familie en vrienden. 
Ik leer op veel verschillende manieren en op veel verschillende plekken, niet alleen 
op school. 

Ik neem de tijd om anderen te helpen, 
 

 

 
 



Welkom op onze school 
 

 
 

 
Tot nu toe zijn we, wat ziekte betreft gespaard gebleven, maar we zien het om ons heen gebeuren dat de 

verkoudheid- en griepvirussen weer toeslaan. Niet alleen bij de kinderen en ouders maar ook onder 

personeelsleden. 

Als een leerkracht ziek wordt vragen wij natuurlijk een vervanger aan.  Dat doen wij met ondersteuning van het 

Mobiliteitscentrum van het ObT. Via de media heeft u al vernomen dat er een zorgelijk gebrek is aan 

vervangende leerkrachten.  

Als er geen vervangende leerkracht kan worden gevonden zoeken we naar andere oplossingen om het 

onderwijs te waarborgen. Extra inzet van parttimers, stagiaires, onderwijsassistenten of opsplitsing van 

groepen kunnen soms uitkomst bieden. 

Deze maatregelen houden ook in dat uw kind met meerdere leerkrachten te maken kan krijgen gedurende een 

ziekteperiode van de leerkracht. Dat dit geen stabiele situatie en niet bevorderlijk is mag duidelijk zijn. 

Ondanks dat we op allerlei andere manieren afwezigheid door ziekte proberen op te lossen, voorzien we dat het 

zo zou kúnnen zijn dat groepsopvang uiteindelijk niet kan worden gerealiseerd. We zijn dan helaas genoodzaakt 

om uw kind vrijaf te geven. 

Indien we tot deze uiterste maatregel moeten overgaan zullen we u daarvan zo tijdig mogelijk op de hoogte 

brengen zodat u passende opvang voor uw kind(eren) kunt regelen. 

Mocht het zover komen dan hopen wij op uw begrip. 

 

Eerder hebben we u al laten weten dat we, gezien de verwachtte grootte van de groep, met ingang van 1 

januari gaan starten met een extra groep 1. In de 1e week van december vinden de gesprekken plaats met 

sollicitanten. In de loop van die week hopen we aan de ouders van de leerlingen van groep 1 te kunnen laten 

weten wie de leerkracht in de extra groep 1 gaat worden.  

 

Sinds een aantal weken komen de leerlingen ’s en ouders ochtend iets anders binnen. Doel daarvan was om de 

leerlingenstromen net iets praktischer te laten lopen, voor het gebouw iets meer veiligheid te creëren maar de 

school voor ouders die even snel iets willen komen vertellen en/of afgeven wel goed toegankelijk te houden. Nu 

we een aantal weken verder zijn kunnen we concluderen dat die nieuwe gang van zaken prima verloopt en we 

daar na de kerstvakantie dus ook mee verder zullen gaan. 2 aandachtspunten zijn nog wel even van belang: 

 Als gevolg van de nieuwe gang van zaken zal er voor schooltijd niemand meer op het plein lopen om 

te surveilleren. Leerlingen groep 1&2 kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen; alle andere leerlingen vanaf 

8.25 uur. Het is niet nodig dat ze veel eerder dan die tijdstippen op school zijn.  

 We zien nog regelmatig auto’s geparkeerd staan op de Kiss & Ride zone. Indien u uw kind(eren) naar 

binnen wilt brengen, zou u uw auto dan op een andere plek willen parkeren? De Kiss & Ride blijft dan 

beschikbaar waar hij voor bedoeld is.  

 

 

Na een aantal jaren de coördinatie van de luizenmoeders gedaan te hebben stopt Marcha Lentfert er aan het 

eind van dit schooljaar mee. We zijn dus op zoek naar een nieuwe ouder die dat zou willen gaan coördineren. 

De taak van de luizenmoeder is zorgen dat er voldoende luizenmoeders zijn, coördineren van de gang van 

zaken rondom de controles , afstemming met leerkrachten en doorgeven als er luizen geconstateerd zijn etc. 

 
In december stroomt in: 
 

Jesse Damink          groep 1 
 
Wij wensen Jesse een fijne tijd op de Franciscusschool.  
                

 
                    

Vervangingsproblematiek 

Extra groep 1 

Opengaan van de school ‘s ochtends 

Coördinator Luizenmoeders 



Voor informatie kan contact opgenomen worden met Marcha (marchaheiko@gmail.com)  of bij de directie van 

onze school. We kunnen sowieso ook nog extra luizenmoeders gebruiken! Het zou fijn zijn als er zich een aantal 

mensen aanmelden. Marcha doet het nog tot de zomervakantie dus zal haar opvolger(s) nog wegwijs maken! 

 

De gemeente Oldenzaal is een portal aan het ontwikkelen met daarin alle informatie over zorg, welzijn en 

samenleven in Oldenzaal. Ook onderwijs maakt daar deel van uit. Als ouder kunt u hier heel veel zinvolle 

informatie vinden. De website is te vinden op www.onshelptons.nl. ook de websites van wijkkracht: 

http://www.wijkracht.nl/wijkracht_in/oldenzaal/ en Loes: https://www.loes.nl/agenda/oldenzaal.html bevatten 

veel informatie die in bepaalde situaties handig kunnen zijn voor u. 

 
Praten met iemand die je vertrouwt geeft een goed gevoel!! 

 

Dit is het uitgangspunt voor de speciale juffen die aanspreekpunt voor ongewenst gedrag zijn van de 

Franciscusschool. 

 

Kinderen die problemen ervaren, worden gepest of een geheim hebben kunnen hiervoor juf Chantal en juf 

Richelle in vertrouwen nemen en hun verhaal vertellen. 

 

Wat doen deze juffen? 

 Goed naar jou luisteren 

 Je geloven 

 Je helpen zoeken naar een oplossing 

 Je vertellen wat je het beste doen kunt 

 

 

 

Juf Chantal (groep 3) is aanwezig op woensdag om de week, donderdag en vrijdag. 

 

 

 

 

 

 

Juf Richelle (groep 4) is aanwezig op woensdag om de week, donderdag en vrijdag. 

 

 

 

  
We zijn al een paar maanden onderweg, maar ik stel me graag nog even kort aan jullie 
voor. Mijn naam is Bart Hudepohl en ik geef, vanaf dit schooljaar, 2 keer in de week 
gymles aan de groepen 3 tot en met 8. Na jaren als LO docent in het voortgezet 
onderwijs te hebben gewerkt, ben ik deze mooie uitdaging aangegaan om op het 
basisonderwijs les te geven.  
De twee sporten die ik zelf veel heb gedaan zijn voetbal en volleybal, maar ik vind het 
ook leuk om te squashen, hard te lopen en aan wielrennen te doen.  
Na een lange periode in Nijmegen en omstreken te hebben gewoond, kan ik mezelf nu 
weer een Oldenzaler noemen. Samen met mijn vrouw en 2 kinderen zijn we afgelopen 

jaar weer terug verhuisd.  
We gaan er een mooi jaar van maken en ik hoop dat de kinderen veel plezier hebben in de lessen.  
 
 
Ik ben Martine Scholten, 26 jaar en kom uit Deurningen.  
Ik ben sinds dit schooljaar werkzaam op de Esch en de Franciscusschool. Hier geef ik les in de 
verschillende plusklassen. In de plusklas worden leerlingen uitgedaagd om nieuwe 
vaardigheden te ontwikkelen, denkstrategieën, maar ook creativiteit, computervaardigheden, 
kritisch denken en samenwerken worden geoefend. Naast de plusklassen, sta ik op vrijdag 
voor groep 7/8 van de Esch en op de meeste woensdagen voor groep 8 van de Franciscus. De 
overige dagen werk ik als invalleerkracht op diverse Konot-scholen.  
Jullie zullen mij de komende tijd vast nog wel eens tegenkomen op een van de twee scholen.  
 
Groetjes Martine 
 
 

 

 

Onshelptons.nl 

Aanspreekpunt ongewenst gedrag 

Even voorstellen… 

mailto:marchaheiko@gmail.com
http://www.onshelptons.nl/
http://www.wijkracht.nl/wijkracht_in/oldenzaal/
https://www.loes.nl/agenda/oldenzaal.html


 

Woensdag 5 december is het zover! Dan vieren we Sinterklaas! We hopen Sinterklaas tussen 

half 9 en kwart voor 9 te mogen verwelkomen (op het schoolplein). U bent hierbij van harte 

welkom!  

Alle groepen zijn deze dag om 12 uur vrij, zoals op de kalender staat vermeld.  

Uiteraard krijgen de kinderen wat lekkers. Eventueel kunt u uw kind wat drinken en een 

pauzehap meegeven. 

 

 
 

 
Onze bak met gevonden voorwerpen is weer behoorlijk vol. Wilt u kijken of er nog iets 
van uw kind bij zit? In week 49 worden alle spullen opgeruimd.  

 
 

 

 
Op donderdag 20 december is de kerstviering. De viering zal om 17.00u starten in de kerk. Verdere informatie 
over de invulling van de viering en de avond volgt nog.  
 
de kerstcommissie 
 

 
 
Verslag vergadering medezeggenschapsraad 19 november 2018 
Hilde Nijenkamp heeft het voorzitterschap van de MR overgedragen aan Florian 
Rikmanspoel.  
Op 1 oktober stonden er 211 leerlingen ingeschreven op de Franciscusschool. 
Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar (225), maar de verwachting is dat 

we volgend jaar weer iets hoger uitkomen. 
Vanaf januari 2019 wordt groep 1 opgesplitst, omdat de groep anders te groot 
wordt. Er wordt op dit moment gezocht naar een extra leerkracht die tot de 
zomer voor een van deze groepen komt te staan. 

Het boekenbeleid is besproken in het team. Per groep is er jaarlijks een budget beschikbaar om de klassenbieb 
te vernieuwen of aan te vullen.  
De gewijzigde inloop ’s ochtends bevalt de leerkrachten heel goed. De pleinwacht vervalt ’s ochtends. Dit moet 
goed gecommuniceerd worden. 
De missie en visie van de MR zijn vastgesteld en staan op de website: 
https://www.franciscusschool.nl/ouders/medezeggenschapsraad/. 
De volgende MR-vergadering is op maandag 3 december 2018. Daarin komen o.a. de voortgang van het 
schoolplan en het verslag van de succesmaten aan de orde. 
Vragen? Aarzel niet om de MR te mailen: mr.franciscus@konot.nl. 
 
 

Kalender maand december 
 
Maandag 3 december  MR vergadering 
Woensdag 5 december  Sinterklaas; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Vrijdag 7 december  Juf Chantal jarig 
Dinsdag 11 december  OR vergadering 
    Inzameling oud papier 
    Juf Anneke jarig 
Donderdag 13 december  Studiemiddag; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Donderdag 20 december  Kerstviering op school; alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
    Alle kinderen om 17.00 uur op school i.v.m. Kerstviering  

Vrijdag 21 december  Pyjamadag groep 1 t/m 8. Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 
Vrijdag 21 december  Start Kerstvakantie om 12.00 uur t/m vrijdag 4 januari 2019. 
Dinsdag 25 december  1e Kerstdag 
Woensdag 26 december  2e Kerstdag 
Zaterdag 29 december  Juf Karin N. jarig 
Maandag 31 december  Oudjaarsdag 
 
  

Sinterklaas op school 

Gevonden voorwerpen 

Kerstviering 

Nieuws uit de MR 

https://www.franciscusschool.nl/ouders/medezeggenschapsraad/
mailto:mr.franciscus@konot.nl


 
 

 

 
 
Ook dit schooljaar organiseert de Stichting Konot weer een informatieavond voor ouders en leerkrachten. 
Alle informatie over deze avond vindt u op de flyer hieronder. 
Graag inschrijven onder vermelding naam van de school per mail: m.kienhuis@konot.nl.  
 

Uitnodiging Lezing: “Het lerende kinderbrein” 

   Infobulletin                             

                                                     December 2018 
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Aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen: waardevol! 

 
Verder kijken met ZIEN! 
Twee kinderen in groep 4. De één vraagt weinig aandacht, de ander vraagt meer aandacht. Gaat het goed met 
hen? Hebben ze misschien extra ondersteuning nodig of ontwikkelen ze zich goed genoeg met de begeleiding 
die wordt geboden? Hun leerkracht kan deze vraag hebben, net als u die mogelijk heeft over het functioneren 
van uw kind. Op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Een rustig meisje dat goed meekomt in de groep en 
een leuke jongen die veel vrienden heeft en daar ook wel eens ruzie mee maakt. Toch is het voor deze kinderen 
wel goed als de leerkracht eens verder kijkt. Dat kan met ZIEN!. 

ZIEN! is een digitaal hulpmiddel dat op school gebruikt wordt door de leerkrachten. Aan de hand van 
een vragenlijst kan de leerkracht het sociaal-emotioneel functioneren van een kind in kaart brengen. Erna volgen 
suggesties voor de leerkracht over hoe hij de groep of een kind extra zou kunnen ondersteunen.  

Kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen ook 
zelf een vragenlijst invullen. Door hun antwoorden krijg 

je 
als 

leerkracht een beeld van wat het kind van zichzelf vindt en 
hoe het zijn omgeving, de omgang met zijn klasgenoten of 

de leerkracht beleeft. Dat is heel waardevol. Het vormt vaak ook de aanleiding voor een mooi gesprek: waarover 
ben je tevreden? Wat zou er anders kunnen? Wat kun jij daar zelf voor doen? Hoe kan ik jou daarbij helpen?  

Daarnaast kan een school ook een vragenlijst voor ouders of verzorgers gebruiken. Zo ontstaat er een 
breed beeld van het functioneren van een kind, thuis en op school.  
Betrokkenheid, welbevinden en vijf sociale vaardigheden 
ZIEN! stelt de leerkracht vragen over zeven aspecten. Dat zijn 
Betrokkenheid en Welbevinden en de vijf sociale 
vaardigheden: Sociaal initiatief, Sociale flexibiliteit, Sociale 
autonomie, Impulsbeheersing en Inlevingsvermogen. 

Bij Betrokkenheid (BT) gaat het om de innerlijke 
gerichtheid op een taak. Denk aan plezier en belangstelling. 
Vooral concentratie op het werk is duidelijk  te zien. Het kind 
laat zich niet zomaar afleiden, ook al is er bijvoorbeeld drukte 
van andere kinderen om hem heen.  

Welbevinden (WB) betekent het ‘zich thuis voelen’ en 
‘zichzelf kunnen zijn’. Het kind toont een blijde en levenslustige 
indruk. 

Wanneer én door het kind én door anderen in zijn 
omgeving het contact als prettig wordt ervaren, is er balans 

Zien! op school 

Sanne is een meisje dat rustig en stil haar gang 
gaat. Ze valt niet zo op. Sanne doet goed mee 
met de lessen en kan goed doorwerken. Ze laat 
zich niet zomaar afleiden. In de groep heeft ze 
niet veel contacten. Daar lijkt ze                                 
tevreden mee. Op het oog een                                 
lief meisje dat zich rustig een weg baant in de 
groep. Of zou ze toch wel wat extra 
ondersteuning kunnen                               
gebruiken in het omgaan met                                 
leeftijdgenoten en met zichzelf?  
 
 
 

Faris is een populaire jongen. Hij maakt 
gemakkelijk contact en is geliefd bij de kinderen 
in de groep. Hij heeft veel leuke ideeën. Faris 
vindt het wel lastig om samen te werken. Hij wil 
graag zijn eigen plan uitvoeren en heeft niet 
altijd zin in de plannen van een ander. Er kunnen 
makkelijk conflicten ontstaan, omdat Faris het 
wel eens lastig vindt om zich te beheersen. 
Ruzies zijn ook weer snel opgelost, want Faris 
vindt het vervelend als hij ruzie heeft.  

 

 
 

Betrokkenheid en welbevinden worden als 
voorwaardelijk gezien om te kunnen 
ontwikkelen. U kunt het zich wel voorstellen: als 
je niet lekker in je vel zit, bijvoorbeeld omdat je 
vaak hoofdpijn hebt, of omdat je thuis met 
verdrietige dingen te maken hebt, dan lukt het 
niet zo goed om te leren of om met andere 
kinderen om te gaan. Het is dan belangrijk dat 
eerst samen met het kind en u als ouder 
gekeken wordt wat er gedaan kan worden om 
de betrokkenheid en het welbevinden te 
verbeteren.  
 



tussen hoeveel ruimte het kind inneemt én hoeveel ruimte het geeft aan een ander. 
  Er zijn twee ruimtenemende vaardigheden: Wanneer een kind op een ander kind afstapt, toont het kind 
sociaal initiatief (SI). Het kan contact maken met andere kinderen en durft uit zichzelf iets te vertellen. Eigen 
keuzes maken en voor jezelf opkomen, dat is sociale autonomie (SA). Beschikken over ‘eigenheid’ bevordert 
namelijk dat je bij je eigen keuzes kunt blijven, de groepsdruk kan weerstaan en niet al te afhankelijk bent van 
wat anderen van je vinden. 

Er zijn drie ruimtegevende vaardigheden: Sociale flexibiliteit (SF) is een vaardigheid die belangrijk kan 
zijn om bijvoorbeeld goed te kunnen samenwerken met andere kinderen. Het kind is in staat om een compromis 
te sluiten en kan zijn eigen plan loslaten als dat nodig is. Teleurstellingen horen erbij, maar het kind kan zich over 
de teleurstelling heen zetten.  

Wanneer een kind eerst denkt en daarna doet, dan laat hij zien dat hij controle heeft over zijn eigen 
gedrag. Dit wordt impulsbeheersing (IB) genoemd. Hij vraagt weinig aandacht en kan zich goed aan de regels 
houden. Dat je je impulsen kunt beheersen, werkt positief door op vriendschappen. Het samenwerken verloopt 
soepeler en conflicten en ruzies worden sneller opgelost. 

Een kind met inlevingsvermogen (IL) is in staat om zich te verplaatsen in de ander en kan zijn gevoelens 
daarop afstemmen. Een kind dat zich inleeft in de ander, laat merken dat het oog heeft voor anderen. Het weet 
wanneer andere kinderen hulp nodig hebben. Het tonen van deze vaardigheid draagt doorgaans positief bij aan 
het groepsklimaat. 

 
De zeven ZIEN!-aspecten beïnvloeden elkaar. Een jongen die niet goed zijn impulsen kan beheersen en 

daardoor veel conflicten heeft, zal minder goed vriendjes maken. Kinderen in de groep zullen hem misschien 
gaan mijden. Hierdoor kan het kind zich minder gelukkig voelen en gaat zijn welbevinden omlaag. Een meisje dat 
erg vasthoudt aan haar eigen ideeën en het moeilijk vindt om deze los te laten, zal veel moeite ondervinden bij 
het samenwerken en samenspelen. Die jongen die alles maar goed vindt en niet zo vaak zijn eigen mening geeft. 
Durft hij wel zichzelf te zijn? En is hij hier gelukkig mee? 

De vijf sociale vaardigheden van ZIEN! zijn nodig om levensbelangrijke sociale taken uit te voeren. Het 
zijn bekwaamheden die echt nodig zijn om: aansluiting te vinden bij een groep, vriendschappen te sluiten en te 
onderhouden, om te gaan met ruzies en conflicten, elkaar te helpen en te kunnen samenwerken en samenspelen. 
 

Sanne en Faris als voorbeeld 

Terug naar Sanne en Faris. De leerkracht heeft de vragen ingevuld en ZIEN! heeft van beide kinderen een profiel 
gemaakt. Daarbij geeft een lang balkje aan dat er sprake is van een hoge score, en een kort balkje ziet op een 
lage score. Als het balkje ongeveer tot de helft van het vakje is ingekleurd, laat het kind het gedrag net zo vaak 
zien als andere meisjes of jongens van ongeveer dezelfde leeftijd.  

 
Sanne toont een hoge betrokkenheid; welbevinden is echter lager dan gemiddeld. 
Sociaal initiatief toont Sanne niet veel.  
Ze is flexibel en durft soms best te zeggen wat ze ervan vindt. Haar 
impulsbeheersing is goed en met een beetje aanmoediging is Sanne een 
behulpzaam meisje. Op het eerste gezicht lijkt het dat het met Sanne wel goed gaat, 
maar toch lijkt ze niet echt blij te zijn. Zou het zijn dat ze misschien meer 
vriendinnetjes wil hebben, maar niet goed weet hoe ze dit moet aanpakken? Met 
een beetje hulp van de leerkracht kan Sanne leren hoe ze op een goede manier 
contact kan maken met andere kinderen. Hierdoor kan zij meer contacten in de 
groep krijgen. Hierdoor zou zij beter in haar vel kunnen gaan zitten. 
 

Faris toont een goede betrokkenheid en zit lekker in 

zijn vel. Hij heeft veel vrienden en maakt gemakkelijk contact. Hij is niet zo flexibel 
en doet eerst iets voordat hij nadenkt. Hierdoor heeft hij regelmatig conflicten. Hij 
is in staat om dit meestal zelf op te lossen. Faris is aanwezig in de groep. Doordat 
hij regelmatig conflicten heeft, zou de leerkracht kunnen zeggen dat Faris moet 
leren om zichzelf beter te beheersen. Maar heeft Faris wel echt ondersteuning 
nodig? Hij voelt zich goed, zijn werk lijdt er niet onder en hij heeft veel vriendjes. 
Bovendien is hij best in staat om een ruzie zelf op te lossen. De leerkracht besluit 
om het zo te laten. Ondersteuning geven kan altijd nog wanneer Faris eronder lijdt 
of wanneer andere kinderen erdoor in het gedrang komen. 
 



ZIEN! ondersteunt de leerkracht 

De leerkracht heeft met ZIEN! een middel in handen dat hem helpt om de signalen die kinderen afgeven op te 
vangen. Hierdoor is hij in staat de kinderen in zijn groep beter te begrijpen. Doordat ZIEN! de leerkracht ook 
suggesties geeft voor ondersteuning, kan de leerkracht de groep, een groepje kinderen of een kind een stapje 
verder helpen wanneer er behoefte is aan hulp.  
 

ZIEN!-leerlingvragenlijsten en veiligheidsbeleving.  
Twee keer per jaar wordt aan alle kinderen van groep 5 tot en met 8 gevraagd om vragenlijsten in te vullen. 
Gelukkig zien we vaak dat wat kinderen zeggen of hoe ze dingen vinden of hoe ze zich gedragen, overeenkomt 
met wat de leerkrachten zien. Soms komt er door de vragenlijsten toch meer informatie boven tafel die kan 
helpen om een kind nóg beter te begeleiden. Bijvoorbeeld als een kind er redelijk ontspannen uitziet, maar zelf 
aangeeft zich heel onzeker te voelen, of het gevoel heeft weinig vriendjes te hebben. Of een kind dat aangeeft 
dat hij het gevoel heeft dat de meester of juf hem niet zo goed begrijpt, of dat hij zich op het plein niet veilig 
voelt.  

 
Het kan ook dat de leerlingvragenlijst laat zien dat een kind (nog) weinig beseft hoe zijn gedrag overkomt 

op anderen. Stel dat een kind het moeilijk vindt om zich aan de regels te houden, en daarom vaak bijgestuurd 
wordt. Als het dan aangeeft dat het zich altijd aan de regels houdt, dan kun je als leerkracht met het kind in 
gesprek om hem te helpen een reëel beeld van zichzelf en zijn gedrag te krijgen. Werken aan doelen heeft immers 
alleen effect als een kind zelf gemotiveerd is om ergens aan te werken! 

De uitkomsten van de vragenlijsten worden ook gebruikt om aan de inspectie voor het onderwijs te 
laten zien hoe de kinderen de veiligheid op school beleven. De inspectie stelt als eis dat iedere school minstens 
één keer per jaar onderzoek hiernaar doet en dat er, als daar aanleiding toe is, acties worden ondernomen. 
Omdat wij het heel belangrijk vinden dat iedereen op school zich veilig voelt, vinden we het positief dat de 
inspectie ons hierop bevraagt. De inspectie krijgt trouwens geen informatie over individuele leerlingen te zien. 
Alleen gemiddelde scores op schoolniveau.  
 
Wilt u meer weten over ZIEN!? Neemt u dan eens een kijkje op www.zienvooronderwijs.nl.  
 

 

 
 

http://www.zienvooronderwijs.nl/


 


