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NSCCT een andere kijk op onze leerlingen. 
 
Als school zijn we continue bezig onze leerlingen te volgen in hun ontwikkeling en we werken daarbij met de meest 
moderne manier van toetsen. Zo hebben we gekozen voor de adaptieve toetsen van DIA om hen bij de M (midden) en 
de E (eind)  toetsen te volgen met deze methode onafhankelijke toets. 
 
Daarnaast willen we ook de NSCCT gaan afnemen ( Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test  in groep 6. Wat houdt 
dit in: 
Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen, en presteren onder hun niveau. 
De NSCCT helpt deze leerlingen op te sporen en geeft de school een betrouwbare en valide indruk van het 
leerpotentieel van de leerlingen. Deze toets wordt, nu nog op papier, afgenomen maar toegevoegd aan de cognitieve 
toetsen van DIA zodat krijgen we een totaalbeeld van onze  leerlingen krijgen. 
 
Wat levert het ons als school op: 

 Het signaleren van onderpresteren 

 Een objectieve 'second opinion' over wat de leerlingen kunnen 

 Een indicatie van de additionele waarde van hun onderwijs 

 Een beter gefundeerd schooladvies. 
 
We hebben gekozen voor groep 6 omdat we dan nog twee jaar hebben de leerling te helpen en te begeleiden op die 
onderdelen die dat nodig hebben. 
 

 

Week van de Lentekriebels 21-25 maart 2022  
 

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het 
basisonderwijs. Tijdens deze week wordt aandacht gegeven aan lessen 
rondom relationele en seksuele vorming.   
 
De leerkrachten op het IKC Frankendael geven de komende weken aan hun 
eigen klas lessen over deze onderwerpen. Ook wordt er speciale aandacht 
gegeven aan het thema van de week van de Lentekriebels. Het thema dit jaar 
is “Je lijf is van jou”. Een actueel thema, waarbij het gaat om het bespreekbaar 

maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast gaat het over het aangeven van eigen grenzen en het 
vragen en geven van toestemming, oftewel consent.  
  



 

 

Pagina 2 van 3 

 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag  
Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt bij alle leeftijden voor. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan 
begrijpen wat grensoverschrijdend gedrag is. En dat ze leren hoe zij hun eigen wensen en grenzen, en die van hun 
leeftijdsgenootjes, goed kunnen bewaken en respecteren. Dat maakt hen weerbaar voor nu én helpt hen bij de 
ontwikkeling van later.  
 
Waarom deze lessen?  
Als school vinden wij het belangrijk dat er in de lessen van onze basisschool aandacht wordt gegeven aan relationele 
en seksuele vorming. Wij ervaren namelijk dat ook jonge kinderen vragen over relaties en seksualiteit. Kinderen 
maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, al voordat ze in de puberteit komen. De lessen van de 
Lentekriebels sluiten aan op deze ontwikkeling. De school ondersteunt kinderen hierbij door het geven van juiste 
informatie en het leren van vaardigheden. Kinderen raken zo ook vertrouwd met de onderwerpen en vinden het 
normaal om hierover te praten. Ze worden zich bewust van hun eigen én andermans gevoelens, en leren dat ze hun 
mening, wensen en grenzen mogen aangeven.  
 
Met deze lessen willen wij op het IKC Frankendael kinderen helpen zich te ontwikkelen tot mensen die respect hebben 
voor zichzelf en voor anderen. Dankzij deze lessen:  

 durven ze eerder vragen te stellen over seksualiteit  

 ontwikkelen ze normen en waarden op dit thema  

 worden ze weerbaarder en spreken ze elkaar aan op ongewenst gedrag  

 leren ze respectvol met elkaar om te gaan  

 kunnen ze verantwoorde keuzes maken op het gebied van relaties en seksualiteit  

 
 

Muzieklessen 
 
Afgelopen dinsdag is juf Aviva gestart met haar muzieklessen op het IKC Frankendael. Zij zal 
in totaal 6 weken iedere dinsdag muzieklessen verzorgen aan alle klassen. Wij zijn erg 
verheugd dat zij dit namens de Muziekschool Amsterdam wil doen en hopen onze leerlingen 
de komende weken veel nieuwe liedjes te horen zingen.  
 

 

Koningsspelen  
 
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we op vrijdag 22 april weer een sportieve dag 
hebben in het kader van de Koningsspelen.  
Hoe de dag er uit gaat zien vertellen we u later. 
 

 

Schoolreis en schoolkamp 
 
Gelukkig gaan dit jaar het schoolkamp en schoolreisje ook weer door. 
Net als bij de Koningsspelen zullen we u later meer informatie geven over deze activiteiten. 
 

 
 

Zomertijd 

   
In de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart begint de zomertijd.    
De klok gaat dan een uurtje vooruit.  Dat betekent dat het ’s morgens nog wat langer donker 

blijft en ’s avonds is het langer licht. De zomertijd duurt tot 30 oktober 2022.   

 
 

Wist U dat?  
• Ieder teamlid te bereiken is op haar/zijn werkmail? Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon: 

voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl of voornaam.tussenvoegselachternaam@amosonderwijs.nl 

• Er dit jaar geen ouderkalender verschijnt, maar dat we op de website en in de Nieuwsbrief de gebeurtenissen 
vermelden? 

• Opmerkingen, suggesties m.b.t. de Nieuwsbrief altijd welkom zijn?  

• Dit via de mail kan naar directie.ikcfrankendael@amosonderwijs.nl  
 

mailto:voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl
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Agenda / in de planning  
 
Vrijdag 18 maart 

 Studiedag, (AMOS) de leerlingen zijn vrij. 
Vrijdag 15 april 

 Goede vrijdag 
Maandag 18 april 

 2e Paasdag 
Maandag 25 april t/m vrijdag 29 april 

 Studieweek, de leerlingen zijn vrij 
Maandag 2 mei t/m  vrijdag 6 mei 

 Meivakantie 
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 

 Hemelvaart 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:  

 Medio april 
 


