
  

TITUS BRANDSMASCHOOL DELFT INFORMATIEBRIEF Jaargang 5. NO 3. november 2021 

TITUSTAAL 

 

IN DEZE TITUSTAAL: 

• Leden gezocht voor ouderraad 

• Kunstdriedaagse 

• Koffieochtend 

• Waardering ‘Goed’ door inspectie 

• Studiedag 12 november 

• Ouderavond Leren Zichtbaar Maken 

• Pokémon-kaarten 

 

Beste ouders,  

Zoals u bovenaan deze Titustaal ziet, dit keer geen foto van kinderen, maar van ouders. En wat voor een 

ouders! Dit zijn de huidige leden van de ouderraad. Verderop in de Titustaal meer uitleg hierover en een 

vraag van de ouderraad. 

November staat in het teken van diverse workshops, uitstapjes en Wetenschap en Techniek. Natuurlijk 

wordt er ook ‘gewoon’ gerekend en gaan de taallessen ook door, maar we besteden wat meer aandacht 

aan ‘Kunst en cultuur’. Dit schooljaar zijn we aangesloten bij ‘Cultuurhelden’; een project dat een impuls 

geeft aan onderwijs op dit gebied. De Kunst-driedaagse heeft daar alles mee te maken, ook verderop hier 

meer over. Veel leesplezier! 

 

Met vriendelijke groet, 

Maurice 



  

  

Nieuwe leden voor de ouderraad 
De ouderraad van de Titus is een gezellige en nuttige groep ouders die ons op 
allerlei manieren ondersteunt. Ze helpen bij de organisatie van allerlei activiteiten 
(Sinterklaas, Kerst, avondvierdaagse…) Een paar keer per jaar komen ze bijeen en 
maken dan afspraken over wie wat doet. De ouderraad zou het leuk vinden als er 
nog meer ouders aansluiten; nieuwe ideeën, extra handen… U bent van harte 
welkom. 
Heeft u interesse, laat het weten aan de voorzitter Kirsten de Groot op 
ortitusbrandsmaschool@hotmail.com of laat het aan Maurice weten.  
 
Kunstdriedaagse 
Dinsdag 2 november starten we met de Kunst 3-daagse. In iedere groep worden 
twee workshops gegeven; 1x theater en 1x dans. Deze workshops komen voort uit 
het project Cultuurhelden waar we sinds dit schooljaar aan meedoen. Over het 
algemeen vinden kinderen dit erg leuk om te doen, dus we hopen dat ze thuis 
enthousiaste verhalen vertellen. We houden u op de hoogte via Social Schools. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leren Zichtbaar Maken 

Feedback; op de studiedag 

van 11 oktober hebben we 

met het team gesproken 

over feedback. Uit diverse 

studies blijkt dat het geven 

van goede feedback enorm 

belangrijk is voor de ‘groei’ 

van leerlingen.  

Als je weet waar een product 

aan moet voldoen (kan een 

som zijn, maar ook een 

werkstuk), dan kan je 

achteraf ook goed bekijken 

hoe je het gedaan hebt. Dus, 

je moet feedback krijgen op 

de succescriteria! 

We hebben geleerd dat we 

zelf veel feedback geven, 

maar dat die beter kan. Waar 

leerlingen nog meer van 

leren is feedback aan elkaar. 

We gaan leerlingen leren 

hoe ze goede feedback 

kunnen geven én ook hoe ze 

feedback moeten ontvangen. 

Wat we al wisten, maar nog 

meer willen gaan 

benadrukken: fouten maken 

mag! Van fouten kan je echt 

veel leren, mits ze op de 

goede manier worden 

besproken. Wij zijn 

opgevoed dat alles zo goed 

mogelijk moet, maar het 

blijkt dat kinderen veel meer 

‘durven’ als ze weten dat 

fouten maken niet erg is. 

Zoals u leest, hebben we de 

studiedag weer goed benut 

en zal dat leiden tot 

verbeteringen in ons 

onderwijs.  

 

 

BELANGRIJKE DATA: 

2-11  start kunstdriedaagse 

3-11 groep 4b excursie ‘Stilte in de Stad’ 

5-11 groep 3b herfst-excursie 

5-11 groepen 4a, 4b en 6 workshop ‘plastic soup’ 

8-11 koffieochtend 

9-11 groepen 7a en 7b workshop DOK 

9-11 wetenschap- en techniekmiddag groep 3 t/m 5 

10-11 leerlingenraad 

11-11 groep 8 workshop DOK 

12-11 studiedag, alle leerlingen vrij 

15-11 Beverwedstrijd Levelwerk 

15-11 oudergesprekken groepen 1-2 

15-11 start ontwikkelingsgesprekken groep 3 t/m 7 

16-11 groep 5 excursie ‘Stilte in de Stad’ 

19-11 start stage van 4 HALO-studenten bij de gym 

22-11 start rapportgesprekken groep 8 

23-11 groep 4a excursie ‘Stilte in de Stad’ 

25-11 wetenschap- en techniekmiddag 3 t/m 8 

26-11 kledinginzameling 

30-11 groepen 1-2 workshop DOK 

 

1-12 Titustaal december wordt verstuurd 

2-11  groep 3a en 3b workshop DOK 

3-12 Sinterklaasviering 
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Koffieochtend 
Maandag 8 november bent u allen van harte welkom op de koffieochtend. Om 8.30 
uur verzamelen we in de teamkamer op het hoofdgebouw. Met alle aanwezige 
ouders en de directie bespreken we lopende zaken die spelen op school. Uit 
ervaring kan ik u vertellen dat dit zeer gezellige, maar zeker ook inhoudelijk 
interessante ochtenden zijn. Komt u ook een keer ‘een bakkie doen?’ 
 
Waardering ‘Goed’ door inspectie 
Ieder jaar overlegt de onderwijsinspectie met het bestuur van de Laurentius 
Stichting over de scholen die bij deze stichting zijn aangesloten. Zo wordt ook 
jaarlijks de Titus besproken. Ieder jaar krijgen we een ‘voldoende’ van de inspectie. 
Ons bestuur heeft aan ons gevraagd of we ook voor de beoordeling ‘goed’ willen 
gaan. De komende maanden hebben we overleg met twee andere scholen binnen 
ons bestuur en dan gaan we bepalen of we er voor gaan. Ik houd u op de hoogte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studiedag 12 november 
Op de studiedag van 12 november gaan we met het team over diverse 
onderwerpen in overleg. We bespreken de nieuwe inzichten omtrent begrijpend 
lezen (Close reading). Ook de ICT-leerlijn komt aan bod; wat willen de leerlingen op 
het gebied van computers leren op onze school. Wordt vast weer een leerzame dag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pokémon-kaarten 

Eens in de zoveel tijd komt deze rage weer terug; Pokémon-kaarten. De kinderen 

zijn weer volop aan het ruilen en de meesten spelen er erg leuk mee. Maar…. van 

ruilen komt ook huilen. Het gebeurt ook wel eens dat het ruilspel niet zo goed 

verloopt of dat kinderen kaarten kwijtraken.  

We willen dit spel niet verbieden, maar we willen ook niet verantwoordelijk zijn 

voor zoekgeraakte kaarten of constant bezig zijn met het uitzoeken wie wat 

gegeven heeft of gepakt heeft. De kinderen mogen het dus blijven spelen, maar als 

de juf constateert dat het niet goed gaat, dan kan ze het voor een aantal kinderen 

of voor de hele klas verbieden.  

 

    

 Ouderavond Leren Zichtbaar 
Maken 
De ouderavond vorige week 
maandag is druk bezocht. 
Leuk om te zien dat er zoveel 
ouders betrokken waren. Ik 
(Maurice) heb uitleg gegeven 
over wat we de afgelopen 
jaren hebben gedaan op het 
gebied van Leren Zichtbaar 
Maken. Het ging over de 
leerkuil, de leerpowers, over 
succescriteria en we sloten 
af met het onderwerp 
feedback. Feedback van de 
leerkracht naar de leerling, 
maar ook van leerling naar 
leerling én zelfs van leerling 
naar leerkracht. Als een 
leerling zegt: “Ik snap het 
niet” kan je dat als leerkracht 
ook opvatten als: ”Ik moet 
het nog een keer op een 
andere manier uitleggen.” 
 

 

 

 

 

 


