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VOORAF 

 

In deze Diekpraat een moment om met trots even achterom te kijken.  
We zetten alles op alles om te voorkomen dat de school op slot gaat. We houden 
afstand, spelen alleen met kinderen uit de eigen groep buiten, wassen onze 

handen en blijven thuis als wij, of een huisgenoot, niet lekker zijn. Toch ging het 
afgelopen week even mis: juffen en leerlingen moesten om erger te voorkomen, 

in quarantaine. Vervelend, want de meesten voelden zich topfit. Om weer naar 
school te mogen, moest een test gedaan worden bij de 
GGD. Wat blijkt: leerlingen laten zich testen, ze willen naar 

school! Fantastisch! Een heel groot compliment voor de 
leerlingen, maar ook voor de leerkrachten die ervoor 

zorgen dat iedereen met plezier naar school gaat. 
 
In de vorige Diekpraat hebt u kunnen lezen dat alle 

leerlingen tijdens de kunstweken een kunstwerk gemaakt hebben in de stijl van 
verschillende kunstenaars. De kunstwerken zijn opgestuurd naar meneer 

Maarten en op dit moment te bewonderen in het digitale museum. De moeite 
waard om de schilderijen te bewonderen! Bent u er nog niet aan toe gekomen, 
pak de folder die de kinderen afgelopen week mee naar huis hebben genomen 

erbij. In een paar stappen “stapt” u het museum binnen. Alvast veel plezier! 
 

 
 
 

 
 

 

 

Uiteraard kijken we ook vooruit! Het PBS-team informeert u over gedragslessen, 
de bibliotheek heeft nieuws over ‘afhaal-service’ en de koningsspelen gaan door 

in een ander jasje!  
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AGENDA 

 
 

Datum Activiteit Waar  Tijdstip  

1 april Paasactiviteit    

2 april Goede Vrijdag: een 

vrije dag voor de 

leerlingen i.v.m. 

studiedag van het 

team 

 De hele dag 

5 april Tweede Paasdag: 

alle leerlingen vrij 

 De hele dag 

19 t/m 23 

april 

“Week van de 

Koningspelen” 

In de gymzaal 

en het 

speellokaal 

Zie info ‘Uit de 

Groepen’ 

21 april  Landelijke eindtoets 

voor de 

schoolverlaters 

 Zie info info ‘Uit de 

groepen’ 

23 april  Start van de 

meivakantie 

  

 

ORGANISATIE 

 
• Vorige week hebben alle ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging ontvangen om 

deel te nemen aan het ouderbetrokkenheidsonderzoek. In de Diekpraat 

van maart heeft u verdere informatie hierover kunnen lezen. Heeft u de 
vragenlijst al ingevuld? Hartelijk dank voor de genomen moeite. De 

vragenlijst nog niet ingevuld? Dan willen we u vriendelijk vragen om dit de 
komende dagen alsnog te doen. Een grote respons is belangrijk voor de 
betrouwbaarheid van het onderzoek en het levert de school waardevolle 

informatie op. 
LET OP: het is mogelijk dat de uitnodiging om deel te nemen in uw spambox 

terecht is gekomen. 
 

• De Medezeggenschapsraad van SBO Diekmaat – Da Vinci Berkelland heeft 

ingestemd met het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022. 
Bijzonder is de kerstvakantie: de leerlingen gaan tot en  

met vrijdag 24 december (de dag van Kerstavond) naar  
school. Deze vakantieperiode is door de Rijksoverheid   
vastgesteld en hier mag niet van worden afgeweken.  

 
Vakantierooster 2021-2022: 

Herfstvakantie  18-10-2021 t/m 22-10-2021 
Kerstvakantie  27-12-2021 t/m 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 21-02-2022 t/m 25-02-2022 
2e Paasdag  18-04-2022 
Koningsdag  27-04-2022 

Meivakantie  25-04-2022 t/m 06-05-2022 
Hemelvaartsdag en 26-05-2022 t/m 27-05-2022 

     vrije vrijdag 
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2e Pinksterdag  06-06-2022 

Zomervakantie  11-07-2022 t/m 19-08-2022 
• In de eerste week van april staan de jaarlijkse kijkochtenden van 2021 voor 

ouder(s)/verzorger(s) gepland. Door de nu geldende COVID-19 maatregelen 
is helaas besloten de kijkochtenden te annuleren. Het team hoopt dat de 
maatregelen in de eerste helft van het nieuwe schooljaar dermate zijn 

versoepeld dat de kijkochtenden in de herfst van 2021 kunnen worden 
georganiseerd.  

 
• Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind met de auto naar  

school komen brengen worden vriendelijk verzocht  

niet in de parkeervakken voor school te parkeren.  
Het is de bedoeling dat u de lus voor de school in  

rijdt, afscheid neemt van uw kind en direct verder 
rijdt, de zogenaamde ‘kiss & ride-zone’. 
Het valt op dat steeds meer ouder(s)/verzorger(s)  

lang blijven stilstaan, waardoor onnodige  
opstoppingen ontstaan met soms gevaarlijke situaties  

tot gevolg.  
Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

• Op 2 april hebben alle leerlingen van SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland 

een vrije dag in verband met een studiedag van het team. De studiedag 
van SBO Diekmaat bestaat uit 2 onderdelen: Rekenen en PBS.  
• De vorige studiedag stond in het teken van de nieuwe rekenmethode 

“Getal en Ruimte Junior”. Een belangrijk onderdeel van de rekenles, zeker 
ook in deze methode, is automatiseren: onthouden, uit het hoofd leren! 

Een onderdeel dat voor leerlingen niet vanzelf gaat. Dat is de reden dat de 
Stuurgroep Rekenen een stappenplan heeft gemaakt, een zogenaamde 

“Kwaliteitskaart Automatiseren”. De bedoeling is dat de 
basisvaardigheden van het rekenen verbeteren zodat de leerlingen daar 
profijt van hebben bij moeilijkere opgaven. 

• Elk jaar wordt voor alle collega’s van SBO Diekmaat en Da Vinci 
Berkelland samen een “onderhouds”-studiedag georganiseerd 

rondom Positive Behavior Support (PBS). Dit jaar kan dit door de 
Coronamaatregelen fysiek niet doorgaan gezien het aantal 
personen. Tijdens de studiedag zullen collega’s elkaar online treffen in een 

spelvorm.  
Positive Behavior Support (PBS) is een 

doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken 
van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. 
Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die 

het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een 
‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met 

gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden. Dingen 
die goed werken, worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Dit zorgt ervoor 
dat succesvolle dingen niet verloren gaan.  
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UIT DE GROEPEN 

 

• Dit jaar gaan de Koningsspelen door, in een andere 

vorm! Juf Laura Sanne en meester Tein, stagiaires 
bewegingsonderwijs hebben de krachten gebundeld en 
nemen de organisatie van dit feest op zich, onder 

supervisie van juf Jackie en juf Harriët. 
Op SBO Diekmaat en Da Vinci Berkelland staat de week van 19 april tot en 

met 23 april in het teken van de Koningsspelen. Tijdens deze week worden 
verschillende activiteiten in de reguliere gymlessen aangeboden, die te maken 
hebben met het thema van de Koningsspelen:  

 
IK + JIJ = WIJ;  

 
Samen geeft nét dat beetje extra! 

 

Naast de activiteiten in de reguliere gymlessen zullen ook extra 
activiteiten aangeboden worden. Denk hierbij aan challenges, doe-

opdrachten en quizvragen die met de hele klas gedaan kunnen 
worden. Op donderdag en vrijdag staat een stormbaan in de gymzaal waarop 
de kinderen kunnen springen, klimmen en glijden.  

De week zal vooral in het teken staan van plezier beleven, samen met de 
ander tijdens de verschillende sportieve activiteiten! 

 

     We maken er zo’n week van! 

 

 

• De leerlingen uit de groep 
6a-7a, 6b-7b, 8a en 8b gaan in de maand 
april deelnemen aan het jaarlijkse 

veiligheidsonderzoek.  
Het afnemen van dit onderzoek wordt verplicht 

door de onderwijsinspectie. De leerlingen vullen 
individueel een vragenlijst over de 
veiligheidsbeleving op school in.  

 

• Sinds vorig schooljaar is de Eindtoets in groep 8 ook verplicht voor het 

SBO. Het Ministerie van Onderwijs heeft bepaalde criteria opgesteld om in 
aanmerking te komen voor deelname. Dit betekent dus dat niet alle 

leerlingen hoeven deel te nemen.  
Er zijn verschillende eindtoetsen die gebruikt mogen worden, de bekendste is 
de CITO-eindtoets. SBO Diekmaat heeft zich twee jaar geleden verdiept in de 

verschillende toetsen en een vijftal leerlingen heeft toen deelgenomen aan 
twee verschillende eindtoetsen. Op basis van de opgedane ervaringen is er 

vervolgens door SBO Diekmaat gekozen voor de Dia-eindtoets (Digitale 
Adaptieve toets). Afgelopen schooljaar zou deze toets voor het eerst 
afgenomen worden, maar i.v.m. de sluiting van de scholen is dat toen 

geannuleerd.  
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Dit schooljaar zal de afname van de Dia-eindtoets plaatsvinden op woensdag 

21 april. De ouders van de leerlingen in groep 8a en 8b zijn geïnformeerd 
over het wel of niet deelnemen van hun zoon/dochter aan de eindtoets.  

Voor meer informatie over deze eindtoets kunt u 
kijken op de website www.diatoetsen.nl.  

 

VAN HET PBS-GEDRAGSTEAM 
 

 
• "Goed gedrag kun je leren"! 

Dat is het uitgangspunt van PBS (Positive Behavior Support). U heeft er 
de afgelopen tijd over gelezen in de Diekpraat. 

 
Zoals u weet werken de leerkrachten in de klas met de leerlingen aan 
gedragslessen. De leerlingen leren op deze manier het gewenste gedrag op 

school, in de klas en op het schoolplein toe te passen.  
De komende periode staat ‘het vragen om hulp’ en ‘gewenst gedrag 

tijdens de instructie, de uitleg van een les’ centraal.  
Bij het vragen van hulp, is het belangrijk dat leerlingen leren 
hun vragenblokje te gebruiken. Als ze dit op het ‘?’ leggen, 

dan weten de leerkrachten dat ze een vraag hebben over hun 
werk en kunnen de leerlingen extra uitleg krijgen. Daarbij is 

het belangrijk dat de leerlingen leren omgaan met uitgestelde 
aandacht; ze leren wachten op hun beurt en steken een stille 
vinger op wanneer ze een vraag hebben. Bij de instructie van een les wordt 

verwacht dat de leerlingen een actieve houding hebben, waarbij ze op de 
juiste manier vragen durven te stellen, antwoorden durven te geven, luisteren 

naar de ander en de ander laten uitpraten.  
 

De wijze waarop de les is opgebouwd, ziet er altijd op als volgt uit: 

 
1. Goed voordoen (door leerkracht). Bespreek: Wat ging goed? Koppel 

aan de waarde (respect, veiligheid of verantwoordelijkheid).    
2. Fout voordoen (altijd door leerkracht zelf!). Bespreek: Wat hoorde je? 

Wat zag je? 

3. Goed voordoen (door leerkracht). Bespreek: Wat ging goed? Koppel 
aan de waarde (respect, veiligheid of verantwoordelijkheid).      

4. Goed nadoen (door de leerlingen). Bekrachtig, complimenteer wat goed 
gaat!   

 

De leerkrachten werken met de leerlingen aan de afspraken, zogenaamde 
gedragsverwachtingen. De leerlingen verdienen munten wanneer ze 

positieve gedrag laten zien. De munten worden verzameld in de buis en een 
volle buis levert een leuke groepsbeloning op. De beloning bevordert de sfeer 

in de groep: samen verdienen én deelnemen aan 
activiteit versterkt het groepsgevoel.  

 
 

 
 

 
 

http://www.diatoetsen.nl/
http://www.diatoetsen.nl/
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EXTRA INFO 

 

• Nieuws uit de Bibliotheek. 
Om het leesplezier thuis nog meer te stimuleren willen we u graag wijzen 
op de “Afhaalbieb-service”.  

De bibliotheek Oost Achterhoek (Borculo, Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde, 
Neede, Ruurlo en Winterswijk) heeft een afhaalbieb. 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Via deze link kunt u een verrassingstasje voor hun kinderen 

reserveren: https://www.oostachterhoek.nl/afhaalbieb.html 
 

 
 

 
 
 

https://www.oostachterhoek.nl/afhaalbieb.html
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