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AFSCHEID ROEL  
Vrijdag 19 februari zal voor Roel zijn laatste werkdag zijn op De Boomgaard. 
Deze dag zal in het teken staan van zijn afscheid van De Boomgaard. 
 
In de ochtend neemt Roel op ludieke wijze afscheid van alle kinderen! 
Vervolgens is er van 14.00 tot 15.30 uur een receptie voor ouders en genodigden in 
de bar van cluster Voorn. De uitnodiging hiervoor ontvangt u allemaal via uw kind. 
En in de avond zal het team hem op z’n “Roels” in het zonnetje zetten en uitzwaaien. 
 

 
 

 
RAPPORTEN, PORTFOLIO EN  
MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE OP DE BOOMGAARD 
Vanaf januari 2016 zult u een aantal nieuwe facetten aantreffen in het rapport van uw 
kind. 
We hebben dit jaar de theorie van de meervoudige intelligentie op De Boomgaard 
geïntroduceerd en dit willen we aan de ouders laten zien middels een portfolio. 
Het portfolio is een verzameling persoonlijk werk van het kind, dat uitnodigt tot 
gesprek. Op deze manier willen we het kind stimuleren zich bewust te worden van 
zijn eigen intelligentie en zijn leerproces. 



 

De grondlegger van ‘meervoudige intelligentie’ is de Amerikaanse hoogleraar 
Howard Gardner. Hij gaat ervan uit dat elk mens meerdere intelligenties kan hebben. 
In dit geval gaat het dan niet om meer of minder intelligent maar hij praat over 
meervoudige intelligentie omdat je op verschillende manieren intelligent kan zijn. 
Sommige kinderen zijn verbaal sterk en leren gemakkelijk, anderen zien snel 
verbanden of logische gevolgen, weer andere kinderen blinken uit in ruimtelijk inzicht 
of maken gebruik van klanken en ritmes. Meervoudige intelligentie gaat ervan uit dat 
ieder kind uniek is en dat ieder kind op een andere manier leerstof tot zich neemt. 
 
 

 
 
Dit zijn de verschillende intelligenties: 
Visueel ruimtelijke intelligentie “Beeldknap“  
Lichamelijk kinesthetische intelligentie “Beweegknap”  
Verbaal linguïstische intelligentie “Woordknap”  
Muzikaal ritmische intelligentie “Muziekknap”  
Naturalistische intelligentie “Natuurknap”   
Intrapersoonlijke intelligentie  “Zelfknap”   
Interpersoonlijke intelligentie “Samenknap”  
Logisch-mathematische intelligentie “Rekenknap”  
 
Het inzetten van meervoudige intelligentie doet ook beter recht aan verschillen 
tussen leerlingen. Iedere leerling heeft zijn eigen stijl in het oplossen van 
vraagstukken. De meervoudige intelligenties bieden een alternatief voor de 
verschillende manieren van aanpak. Door de invoering van meervoudige intelligentie 
op De Boomgaard, kunnen leerkrachten de eigenheid van de leerling versterken. 



 

 

 
 
Voor de groepen 1 tot en met 4 hebben we hierbij de hulp van de Barbapapa’s 
ingezet om de verschillende intelligenties ook voor jongere kinderen begrijpelijk te 
maken. 
Mocht uw kind in groep 0 of groep 1 zitten dan is er een kans dat u dit nog niet terug 
ziet in het rapport. De leerkrachten van de onderbouw bieden dit alleen aan als het 
kind hier aan toe is. 
 
We hopen dat jullie als ouders, hier net zo enthousiast over zullen zijn als het team 
van De Boomgaard. 

 
NIEUWS UIT DE MR 
Vacature algemeen Directeur  
De MR van De Boomgaard is met ingang van 12 januari jongstleden betrokken bij de 
vervulling van de vacature die per 1 maart aanstaande ontstaat door vertrek van de 
algemeen directeur Roel Hoogendoorn. Op die dag lichtte het hoofd Personeel en 
Organisatie van de Stichting PCOU op De Boomgaard de vacatureprocedure toe. 
Wat betekent dat concreet? In de eerste plaats dat de MR wordt betrokken bij het 
opstellen van een profiel voor de nieuwe directeur. Daarmee zal deze week een 
begin worden gemaakt. Maar ook dat de MR deel uitmaakt van de zogenaamde 
benoemingsadviescommissie. In deze commissie wordt onder meer bekeken met 
welke kandidaat of kandidaten de procedure, na een eerste selectie, wordt 
voortgezet. Hoe dan ook zal een assessment deel uitmaken van de procedure.  
In zo'n assessment wordt een kandidaat uitgebreid getest op vaardigheden waarover 
een directeur dient te beschikken. Ook daarbij speelt het opgestelde profiel een rol.  
Tenslotte heeft de MR een rol in het bewaken van de procedure. De MR heeft in dit 
soort zaken overigens een adviserende rol. 
We houden jullie op de hoogte! 
 
Besproken onderwerpen tijdens de vergadering van 6 januari jongstleden: 
De begroting 
Wij hebben de begroting 2016, die een overschot laat zien van 8000 euro, 
goedgekeurd. Het blijft de komende jaren van belang het leerlingenaantal tenminste 
gelijk te houden. Een mooie uitdaging voor de nieuwe directeur! 
 
Veiligheid op het schoolplein 
Op 11 februari aanstaande is er een overleg met de MR van de Achtbaan over het 
fietsen op het schoolplein. Hoewel steeds meer ouders en kinderen afstappen wordt 
er af en toe nog wel gefietst. Goed om daarin samen met de Achtbaan op te trekken; 
het gaat immers om een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 



 

Ouderavond op 13 april 2016 
Er komt in het voorjaar een bijeenkomst voor ouders in de vorm van een aantal korte 
workshops. Deze avond komt in de plaats van de gebruikelijke ouderavond. 
Onderwerpen voor de workshops (voorlopig) zijn: 

 Differentiatie in de klas. Hoe wordt er gewerkt met de verschillende 
niveaus en aanpakken. 

 Uitleg rapport kleuterbouw 

 Kind en zelfvertrouwen 

 21e Eeuws leren 

 Meervoudige intelligentie 
 
Noteer vast de datum: 13 april 2016. 
 
Voor vragen en opmerkingen kun je mailen naar: MRboomgaard@gmail.com 
 
Hanno Uitenboogaart 
Voorzitter MR 

 
SCHOOLSCHAAKTOERNOOI 2016 
Hallo (ouders van) schaakliefhebbers, 
Hierbij stuur ik jullie de volgende informatie omdat jullie in een van de vorige edities 
aan het schoolschaaktoernooi hebben meegedaan, ofwel lid zijn of zijn geweest van 
Magnus. 
 
Ook dit jaar is er weer een schoolschaaktoernooi, en deze editie is extra bijzonder. 
Op woensdag 27 januari vindt het toernooi plaats in het Spoorwegmuseum, waar 
tegelijkertijd ook de beste schakers ter wereld hun krachten meten in het Tata Steel 
schaaktoernooi. Onder andere wereldkampioen Magnus Carlsen en de 
Nederlandse nummer 3 van de wereld Anish Giri spelen mee. 
Het zou hartstikke leuk zijn als jullie (weer) mee kunnen en willen doen, zodat  
De Boomgaard goed voor de dag komt. 
 
Opgeven kan weer bij mij en het zou leuk zijn als je meer vrienden en klasgenoten 
kan strikken. Ze hoeven alleen de regels van het spel te kennen. Heb je voorkeur bij 
wie je in het team wilt, geef dat dan ook even aan. 
We denken er nu aan om 1 topteam samen te stellen en de rest in te delen op leeftijd 
en/of voorkeur. 
Als er heel veel aanmeldingen zijn moeten we mogelijk selecteren. Dit zal dan op 
volgorde van aanmelding zijn. 
 
Meer informatie over het toernooi is te vinden 
op: http://magnusleidscherijn.nl/utrechts-schaakkampioenschap-basisscholen-
2016/ en de links onderaan die pagina. 
 
Groeten, 
Dirk Kraaijpoel (vader van Janne en Hidde) 
06-49642222 
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OUDERDANSFEEST 13 FEBRUARI            
Beste ouders / verzorgers,  
Zin in een feestje? Lijkt het u ook leuk om andere ouders eens te spreken zonder 
een kind op de arm of aan het been? Even de voetjes van de vloer? Op 13 februari 
organiseren we voor u  
een Ouderdansfeest!  
Het thema is: FOUT, verkleden mag! 
 
U vindt tijd, locatie en verdere info op: 
www.ouderdansfeestdeboomgaard.nl  
Wilt u ons via het aanmeldformulier even 
laten weten of u komt, dan kunnen we 
rekening houden met inkopen?    
 
Drankjes zijn te koop aan de bar, neemt u contant geld mee. U kunt muntjes kopen 
om aan de bar een drankje te bestellen.  
Wij hebben er zin in, tot dan!  
 
Met vriendelijke groeten,  
Roel & Nicole 
 

 
BUURTTEAM LEIDSCHE RIJN 

Beste ouders, 
Wij, Henriette Brinkman en Margit Boorsma, zijn als 
Buurtteammedewerkers betrokken bij De Boomgaard om 
zo ouders en leerkrachten de mogelijkheid te geven met 
vragen naar ons toe te komen. Mensen kunnen met zeer 
uiteenlopende vragen bij ons aankloppen zolang het er 
aan bij draagt  dat kinderen in de gezinnen goed op 
groeien. U kunt denken aan vragen over opvoeding, 
slaapproblemen, lastig gedrag, maar ook zaken als 
financiën, huisvesting en echtscheiding. 

 
Iedere maandagmorgen zijn wij op school aanwezig (locatie Akkrumerraklaan).  
Daarnaast hebben wij een kantoor in de wijk, aan de Burgemeester Verderlaan 17. 
 
Wilt u contact met het Buurtteam dan kan dat via school, de leerkracht of de IB-er. 
Ook kunt u bellen, mailen of even langskomen op de Burgemeester Verderlaan 17. 
Wij zijn elke werkdag open van 9.00 tot 17.00 uur. 
Tot ziens of tot horens! 
 
Vriendelijke groet,  
Henriette en Margit 
 
h.brinkman@buurtteamsutrecht.nl  en m.boorsma@buurtteamsutrecht.nl  
Telefoon algemeen: 030-7400515 
E-mail algemeen: leidscherijn@buurtteamsutrecht.nl 
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LEESTHERMOMETER IN DE KERSTVAKANTIE! 

 
 
Kinderen die leesbegeleiding op school krijgen, hebben in de kerstvakantie gewerkt 
met de leesthermometer. Om het lezen ook in de vakantie te onderhouden, zijn zij 
gevraagd om elke dag minimaal 10 minuten te lezen. Het aantal bladzijden dat zij 
hebben gelezen, is ingevuld op een leesthermometer. De 10 kinderen van de 
leesbegeleiding van de groepen 7 hebben in de vakantie 2549 bladzijden gelezen! 
Een nieuw record!  
Op de foto: Joya en Merlé uit groep 7A en Simon uit groep 7C met de eindstand.  
Goed gelezen, kanjers!  
 

OPBRENGST SPAARVARKEN OVERHANDIGD  
Vrijdag 15 januari hebben de kinderen van de kindermedezeggenschapsraad het 
ingezamelde geld van het spaarvarken naar de Speelgoedbank De Meern gebracht. 
Het geld wordt besteed aan een feestdag ter ere van het vijf jarige jubileum van de 
Speelgoedbank. Hartelijk dank aan alle ouders voor de geldelijke bijdrage bij de 
verjaardag van uw kind. 
De Speelgoedbank heeft kinderfietsen nodig! Mocht u thuis een fiets in de garage of 
schuur hebben staan, kunt u een  mail sturen naar info@speelgoedbankdemeern.nl 
Het nieuwe goede doel is asielzoekerscentrum Kanaleneiland!  
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OPBRENGST SPAARVARKEN 
De afgelopen weken hebben de jarigen weer doorgespaard en € 14,05 in de 
spaarvarkens gestopt. De teller staat nu al op € 73,10 voor het goede doel van dit 
schooljaar: Opvangcentrum asielzoekers Kanaleneiland. 

 
REGEL VAN DE WEEK 
De komende weken gaan we aan de slag met de regel: 
 
 
 
 
 
 
 
18 januari t/m 29 januari                          
Zegt iemand stop, dan hou ik op! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 februari t/m 12 februari  
Stoeien begint als een grap,  

maar is al snel geduw en getrap. 
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