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Contactgegevens:
G. van Damstraat 83A
3417 WD Montfoort

T: 0348 - 472963
E: directie@howiblo.nl
I: www.howiblo.nl

EDI: Expliciete Directe Instructie
Inleiding
EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI 
bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld  
met technieken. 

Ons onderwijs waarin EDI een prominente rol 
speelt heeft als doel: Om de leerstof succesvol 
aan te leren aan zowel de sterke, gemiddelde 
als risicoleerlingen. Een belangrijke techniek is het 
controleren van het begrip tijdens de verschillende les- 
onderdelen, zodat onze leerlingen zelfstandig de leer- 
stof kunnen verwerken. Voordat het zelfstandig werken  
zinvol uitgevoerd kan worden moet 80% van de leer- 
lingen het lesdoel behaald hebben. Het zelfstandig  
werken is effectiever als leerlingen de leerstof beheersen.  
De overige 20% van de leerlingen krijgt verlengde 
instructie terwijl 80% van de leerlingen zelfstandig aan 
het werk is. 

De EDI lessen bestaan uit de volgende  
onderdelen:
Activeren van voorkennis. Er worden opdrachten aan 
de leerlingen gegeven die aansluiten bij de te geven les, 
maar waarvoor de benodigde kennis reeds bij hen aan- 
wezig is. Kennis wordt hierdoor vanuit het langetermijn-
geheugen in het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop 
nieuwe kennis kan worden gebouwd.
Lesdoel Hierin staat duidelijk beschreven wat de leerlin-
gen aan het eind van de les moeten weten of kunnen. 
Het lesdoel wordt expliciet gedeeld met leerlingen door dit 

op het bord te schrijven en samen te lezen. De oefenstof 
van de zelfstandige verwerking sluit aan bij het lesdoel.  
Onderwijzen van het concept. De begrippen van  
het lesdoel staan beschreven en worden uitgelegd. 
Onderwijzen in vaardigheid. De stappen die nodig 
zijn om de in het lesdoel beschreven vaardigheden goed 
uit te voeren, worden aangeleerd. 
Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het 
verwoorden en toepassen van de leerstof over, terwijl 
voortdurend wordt gecontroleerd of ze het begrijpen en 
correct uitvoeren. 
Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of be-
antwoorden vragen om te laten zien dat ze de begrippen 
en vaardigheden van het lesdoel beheersen. Pas daarna 
mogen ze naar de fase van zelfstandige verwerking.  
Dit om verkeerd inslijpen te voorkomen en om het zelf-
standig oefenen effectiever te laten zijn. 
Zelfstandige verwerking. De leerlingen oefenen  
zelfstandig met de in het lesdoel beschreven begrippen  
en vaardigheden. 
Verlengde instructie. De leerlingen die zich de leerstof 
tijdens de lesafsluiting nog onvoldoende hebben eigen 
gemaakt, volgen tijdens de zelfstandige verwerking een 
verlengde instructie met de leerkracht. 
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Op KBs De Howiblo zorgen wij voor:

Alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor een 
PLG (professionele leergemeenschap). Tijdens 
studiedagen en soms ook momenten na schooltijd 
werken de leerkrachten aan hun PLG om het  
onderwijs te verbeteren.

PLG ICT
KBs De Howiblo wil ervoor zorgen dat alle leerlingen aan 
het eind van de basisschoolperiode in voldoende mate  
digitaal geletterd zijn om actief, bewust en kritisch gebruik 
te kunnen maken van technologie in een gemedialiseer-
de samenleving. We maken binnen ons onderwijs volop 
gebruik van Chromebooks en andere digitale leermiddelen. 
Zo werken we o.a. met iPads, robotica, LegoMindstorms 
en LegoWeDo. Daarnaast werken we ook met een 
3D-printer en een lasersnijder. 
De volgende aspecten van digitale geletterd-
heid worden tussen groep 1 t/m 8 aangeboden: 
• ICT-basisvaardigheden  • Informatievaardigheden 
• Computational Thinking  • Mediawijsheid 

Wij maken gebruik van een Google-omgeving, waarbij de 
kinderen presentaties en documenten kunnen maken/
bewerken/delen met klasgenoten en/of leerkrachten. 
Daarnaast maken we gebruik van Internet en (methode-)
software voor het opzoeken en verwerken van lesstof en 
informatie.

PLG Kunst en Cultuur
Kunst fun
Kunstfun staat voor verschillende disciplines die de kin-
deren aangeboden krijgen. Zoals drama, muziek, dans, 
techniek, audio/visueel, literatuur, beeldende vorming en 
erfgoed. Tijdens Kunstfun momenten maken we gebruik 
van elkaars expertise en zetten daar waar mogelijk profes-
sionals in. Kunstfun wordt in blokken van 8 weken gege-
ven, in drie periodes per jaar. Daarin gaan alle leerlingen 
van de school creatief werken aan kunstzinnige vorming. 
Bij deze creatieve lessen wordt o.a. gebruik gemaakt van 
lessen uit het Kunstkabinet.

Kunst en cultuurprogramma
Stichting Kunst Centraal verzorgt voor alle leerlingen ge- 
durende het schooljaar voor extra kunstzinnige vorming op 
school een les, een voorstelling of een workshop. 

Bij het Kunstmenu ervaren kinderen professionele kunst. 
De kunst- en cultuurcommissie zorgt het ene jaar voor een 
museum bezoek voor alle groepen. Het andere jaar vindt 
er schoolbreed een voorstelling met presentatie plaats, 
waarbij ouders welkom zijn. Daarnaast zijn onze culturele 
uitstapjes, gericht op erfgoed, een belangrijk onderdeel. 
Zo gaan we naar het Touwmuseum, Heksenwaag,  
Landgoed Linschoten, de molen en de kerk.

PLG rekenen
Schooljaar 2021-2022 zijn wij op de Howiblo gestart 
in groep 3 t/m 7 met de methode Wereld in getallen 5 
(WIG5). Groep 8 start met deze methode in schooljaar 
2022-2023.  Eén van de doelen binnen de Howiblo is 
hoge opbrengsten op het gebied van rekenen. Wij ver-
wachten dat het werken met deze methode zal bijdragen 
aan hogere opbrengsten. WIG5 werkt met duidelijke 
doelen voor leerkracht en leerlingen en biedt duidelijke 
verwerkingsstrategieën aan. Daarnaast sluit WIG aan  
bij de EDI-manier van lesgeven.

PLG Technisch Lezen en Begrijpend Lezen
In groep 1-2 wordt gewerkt aan letterherkenning en voor-
bereidend lezen m.b.v. de methode Schatkist 3. In groep 
3 wordt gewerkt met de aanvankelijk leesmethode Veilig 
Leren Lezen 3 (Kim versie) en voor begrijpend lezen wordt 
Humpie Dumpie ingezet. 
De groepen 4 t/m 8 werken met de technisch leesme-
thode Estafette nieuw. En voor begrijpend lezen werken 
zij met Lezen in Beeld en Nieuwsbegrip XL. In schooljaar 
2021-2022 gaan wij op zoek naar een methode waarin 
technisch- en begrijpend lezen worden geïntegreerd.
 In schooljaar 2022-2023 gaan wij werken met een nieuwe 
methode. In groep 3 t/m 5 wordt de nadruk vooral gelegd 
op het technisch lezen. In groep 6 t/m 8 wordt de nadruk 
vooral gelegd op het begrijpend lezen. In alle groepen 
wordt aandacht besteed aan leesmotivatie en leesbevor-
dering.

PLG Meer en hoogbegaafd
Op de Howiblo werken wij met een Plusklas voor leerlingen 
die meer uitdaging nodig hebben naast de lesstof die in 
de klas wordt aangeboden. Zij krijgen ieder apart op één 
dagdeel per week les. Kinderen worden in de Plusklas 
geplaatst op advies van de leraar en intern begeleider. 

Hierbij is er altijd sprake van nauw overleg met de ouders/
verzorgers en de leerling zelf. Daarnaast begeleiden deze 
leerkrachten de leerlingen die behoefte hebben aan meer 
en uitdagend werk in de klas. Deze kinderen kunnen dan 
gedurende de hele week naast het werk wat aan de klas 
aangeboden is aan de slag met uitdagende stof.

KBs De Howiblo is een gezonde school!!!
Onze school heeft het vignet Gezonde School. Het vignet  
is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan  
het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.  
Gezondheidsthema’s zijn: voeding, bewegen en sport, 
roken en alcohol, welbevinden, relaties en seksualiteit, 
fysieke veiligheid, milieu en natuur en mediawijsheid.  
Wilt u meer weten kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Lentekriebels
We doen jaarlijks mee met het project “De week van de 
Lentekriebels” In alle groepen worden onderwerpen over 
de seksuele opvoeding besproken. Dit project wordt  
landelijk ondersteund door de GGD. 

Sportsterren - schoolplein
Sportsterren is een speelpleinmethodiek, die we in de 
pauzes en tijdens de Tussenschoolse Opvang gebruiken. 
Bij deze methode hoort een grote kist met sport- en spel-
materiaal, die per schoolvakantie qua inhoud wisselt en ook 
een speelplein wat ingedeeld is in gekleurde speelzones.

Elke kleur heeft een ander thema:
Blauw =  samen
Geel =  tegen 
Zwart =  anders
Groen =  rust 
Rood =  solo

Kanjertraining
Bijna ieder teamlid is gecertificeerd om de Kanjertraining  
te mogen geven. Deze training is de basis voor de sociaal 
emotionele ontwikkelinglessen in de groep. In alle groepen 
worden de leerlingen aan de hand 
van de vier verschillende petten 
geleerd om elkaar te vertrouwen, 
elkaar te helpen, dat niemand de 
baas speelt, dat niemand wordt 
uitgelachen en dat er niemand 
zielig doet. Meer over de Kanjer- 
training vindt u op de website 
www.howiblo.nl

Onze speerpunten

Ouders en De Howiblo

Bijzondere activiteiten

Een optimale ontwikkeling van al onze leerlingen waarbij aandacht 
is voor jezelf kunnen zijn en aandacht is voor talentontwikkeling.

Het contact met de ouders van onze school vinden 
wij erg belangrijk. Zij vertrouwen immers hun 
kinderen aan ons toe. Ouders en school staan beide 
voor dezelfde taak: het kind begeleiden en het 
beste uit zichzelf te halen. 

Ouderparticipatie
Veel schoolactiviteiten zouden zonder hulp van ouders  
niet mogelijk zijn. Iedere ouder kan zich via Social Schools 
digitaal aanmelden voor ouderhulp bij allerlei school- of 
groepsactiviteiten. 

De Medezeggenschapsraad
De inspraak van ouders en personeel is officieel geregeld 
via de Wet op de Medezeggenschapsraad (MR). De MR 
heeft bepaalde bevoegdheden bij belangrijke wijzigingen in 

het beleid van de organisatie van de school en bij belang-
rijke beslissingen van de school. 

De Oudervereniging
De oudervereniging is een enorme hulp in de school bij 
allerlei feesten en activiteiten. De leden van de Ouderver-
eniging hebben ook zitting in een commissie ten behoeve 
van activiteiten. Samen met een leerkracht en ouders, die 
zich voor een dergelijke commissie hebben opgegeven 
zorgen ze ervoor dat de organisatie van een activiteit van 
begin tot het eind goed is geregeld. Te denken valt aan: 
kamp, Sint, Kerst, Carnaval en Kunst.  

Op de website www.howiblo.nl kunt u vinden, in welke  
commissies de Oudervereniging een heel belangrijk  
aandeel heeft.

Katholieke school 
Wij vieren Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen. 

Schoolkamp
Alle leerlingen van school gaan op kamp. De kleuters t/m 
groep 7 gaan één dag. Groep 8 slaapt twee nachten op 
kamp.


