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Nieuwsbrieven over onderwijs
Hierbij ontvangt u de eerste onderwijskundige nieuwsbrief van dit schooljaar. Met deze onderwijskundige
nieuwsbrieven (twee keer per jaar) willen we u vertellen waar we als school voor staan, wat we doen en hoe
onze schoolontwikkelingen eruit zien. Het gaat om de
inhoud en kwaliteit van ons onderwijs. We geven u
hiermee een kijkje in de keuken, zodat u weet aan welke belangrijke zaken er wordt gewerkt. Zo weet u wat
uw kind(-eren) leert (leren) op school. En waar wij als
school trots op zijn.
Schoolontwikkelingen
De toekomst van het onderwijs
Met alle scholen van Spectrum zijn wij voortdurend be- 
zig met de vraag hoe ons onderwijs eruit ziet en of dit
nog voldoet aan de eisen die nodig zijn om onze leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst.
In november is hierover een Tweedaagse gehouden
met directeuren, adjuncten, bouwcoördinatoren en
intern begeleiders om hierover met elkaar te onderzoeken hoe verder. Een nieuw plan voor 2018-2022
moet hieruit voortvloeien.
In de vorige onderwijskundige nieuwsbrief lieten we u
al iets zien over de 21ste vaardigheden. Vaardigheden
worden belangrijker dan kennis, al is er altijd een basis
aan kennis nodig om de vaardigheden goed te kunnen
ontwikkelen. In de cirkel hiernaast ziet u hoe de basivakken taal en rekenennog belangrijk blijven in het basisonderwijs. De gekleurde vakken laten zien welke
vaardigheden een steeds grotere rol gaan innemen.

Identiteit. Burgerschap en onze christelijke identiteit worden met elkaar verbonden. Wat gebeurt
er in de maatschappij met andere godsdiensten.
Hoe gaan wij daarmee om? Welke rol speelt ICT
hierin?



Motivatie. Hoe houden we onze leerlinge gemotiveerd. Het onderwijs van de vorige eeuw is aan
verandering onderhevig door de snelheid waarin
de wereld veranderd. Wat hebben leerlingen nodig om goed te functioneren in de maatschappij?
De digitale wereld verandert snel.



Verbinding. De relatie met leerlingen is een belangrijke voorwaarde waarbij leerlingen goed leren. Relatie met andere leerlingen, leerkracht
(en), ouders, maar ook met de omgeving. Denk
aan een uitstapje naar een dierenwinkel of het
onderzoeken van de natuur. Omgaan met de wereld om hen heen. Techniek speelt hierin ook een
rol.

Binnen de Máximaschool zijn wij hierin gestart met het
onderwijs in de zaakvakken (wereldoriëntatie) op ver
schillende manieren aan de leerlingen aan te bieden.
Het zelf onderzoekende karakter, hun eigen nieuwsgierigheid en het leren van de goede vragen te stellen
door de leerlingen speelt hier een grote rol. Binnen
Spectrum hebben we bekeken hoe het onderwijs in de
toekomst vorm zou moeten krijgen op een aantal gebieden:

Organisatie. Dit gedeelte is minder inhoudelijk
maar vergt iets van hoe scholen in combinatie
met andere organisaties (BSO, bedrijven) samenwerken. De MR gaat een enquete starten hoe u
als ouder tegen andere schooltijden aankijkt. Is
dit juist een verrijking of een belemmering?

Zo houden we de zaag scherp en is de aandacht voor
deze leerlingen die straks gaan functioneren in de
maatschappij van morgen. Het is goed om de motor
over ons onderwijs in de toekomst draaiende te houden.
Máxi-meergroep wordt Amalia, Alexia en Ariane
Sinds een aantal jaren hebben we op de Prinses Máximaschool ook een Máxi-meergroep. We zijn begonnen
met een groepje kinderen dat, naast het werk in de
klas, wat meer uitdaging nodig had. Ondertussen zijn
we op school steeds verder aan het ontwikkelen en zijn
er al Máxi-meergroepen voor groep 3/4, 5/6 en 7/8.
Behalve de zorg voor kinderen die wat meer instructie
en oefening nodig hebben, zien we steeds beter wat
kinderen nodig hebben die juist minder behoefte aan
instructie en oefening hebben om de basisstof beheersen. Het is belangrijk dat ook deze kinderen aanbod op
maat krijgen zodat ze leren om door te zetten, te oefenen om iets onder de knie te krijgen en leren om hun
werk te organiseren, te plannen en samen te werken.
Als kinderen alleen werk krijgen dat vrij gemakkelijk
voor hen is, dan zullen ze zich deze vaardigheden niet
eigen hoeven te maken. In de klas wordt daar voor alle
kinderen naar gekeken en wordt het aanbod zoveel
mogelijk aangepast aan wat de kinderen aankunnen.
Kinderen die de basisstof al beheersen hoeven deze
niet uitgebreid te oefenen, maar maken deze opgaven
minder of helemaal niet en krijgen daarvoor in de
plaats moeilijker of ander werk aangeboden. Voor veel
kinderen is dit genoeg maatwerk. Er is een groepje kinderen dat, ook met het pluswerk in de klas, nog niet
voldoende aan bepaalde vaardigheden toekomt. Ze
komen één keer per week bij juf Leontine in de Máximeergroep.

nen nu naar de Ariane-groep, vernoemd naar de jongste dochter van Máxima. Groep 5 en 6 gaan naar de
Alexia-groep en groep 7 en 8 gaan verder in de Amaliagroep. Als u benieuwd bent naar de activiteiten die we
in deze groepen ondernemen, neem dan eens een kijkje op de website. Onder het kopje ‘groepen’ vindt u
onderaan onze bijdragen.
Poëzie
Op school zorgt de taalcommissie ervoor dat er aandacht is voor het bevorderen van het lezen en dat het
taalonderwijs op school wordt gemonitord en zo nodig
een impuls krijgt.

U heeft in een eerder Máxima(al) Onderwijs kunnen
lezen dat ons vizier de komende jaren op het woordenschatonderwijs ligt en dat we ons inzetten voor de bibliotheek op school.
Maar sinds dit schooljaar schenken we in alle groepen
ook meer aandacht aan het taaldomein poëzie. Kinderen die goed begrijpen wat rijm is, leren gemakkelijker lezen. Door naar rijmwoorden te luisteren, leren

kinderen te onderscheiden welke klanken in een woord
hetzelfde zijn en welke verschillend. Dat maakt het later eenvoudiger om ook letters op papier te onderscheiden. Door kinderen van jongs af aan gedichten
voor te lezen en ze zelf rijmpjes en versjes te laten opzeggen, raken ze vertrouwd met het ritme in taal.
Niet alleen het leren lezen wordt door poëzie ondersteund, ook de woordenschat wordt vergroot. Door
voor te lezen aan een kind, leert het veel nieuwe woorden kennen. De taal in boeken is rijker dan de taal in
Maar…. Eigenlijk past de naam niet meer zo goed bij
gewone gesprekken. Dit geldt zeker voor poëzie: dichhet werk dat we daar doen. Deze kinderen krijgen niet ters gebruiken graag bijzondere woorden. Eerst wordt
‘meer’ werk of aandacht dan andere kinderen, maar
de klank van het nieuwe woord geleerd, daarna ook de
juist ànder werk dat een beroep doet op vaardigheden betekenis.
als plannen, organiseren, kritisch denken, reflecteren, Van 25 t/m 31 januari is het Nationale Poëzieweek. In
filosoferen en creatief denken. Daarom hebben we be- deze week wordt poëzie op basisscholen extra onder
sloten om de naam aan te passen en gelijk onderscheid de aandacht gebracht. In november hebben alle klassen hier al een ochtend aandacht aan besteed, zodat
te maken tussen de drie verschillende groepen. We
we tijdens de Poëzieweek ook mooie gedichten kunnen
zochten namen die bij elkaar èn bij de naam van de
insturen. In juni is er opnieuw een poëzieochtend.
school passen en hebben bedacht om de jonge prinsessen te vernoemen. De kinderen van groep 3 en 4 kun-

Bouw!
Sinds de herfstvakantie zijn we met een aantal leerlingen uit groep 3 en 4 begonnen met het leesprogramma ‘Bouw!’. Dit is een programma op de computer
waarmee kinderen, zowel op school als thuis, kunnen
oefenen met technisch lezen. Twee keer per week oefenen de kinderen met juf Marjan of juf
Debbie als tutor en twee keer per week
oefenen ze samen met papa of mama
(of opa, oma, oudere broer of zus?).
Vanaf februari kunnen we ook starten
met kinderen uit groep 2. Het programma is bedoeld voor kinderen die wat
meer moeite hebben met het leren lezen. Met de extra ondersteuning willen we bereiken
dat de kinderen kunnen blijven aanhaken bij het tempo
van de leesontwikkeling van de groep. Het programma
wordt dus preventief ingezet. We wachten niet tot het
er een (groot) probleem is, maar proberen vooraf in te
schatten welke kinderen mogelijk moeite zouden kunnen krijgen en gaan hiermee aan de slag. De kinderen
uit groep 3 en 4 die nu al met Bouw! werken zijn enthousiast. Ze vinden de spelletjes op de computer leuk
en vinden het ook leuk om samen met een juf of ouders te oefenen. En dat je dan ook nog vooruit gaat
met lezen is natuurlijk helemaal meegenomen!

Bouw! bestaat uit ruim vijfhonderd goed gestructureerde online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. De online oefeningen
passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen
en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar.
In groep 2 wordt er ook al veel met letters geoefend, al
verwachten we nog niet dat de kinderen al lezen voordat ze naar groep 3 gaan. Als er kinderen zijn bij wie we
bijvoorbeeld merken dat het onthouden van een aantal
veel voorkomende letters nog niet zo wil lukken of die
nog niet bezig zijn met letters, woorden, namen schrijven, e.d. dan is dat een signaal dat ze misschien wat
meer moeite zullen krijgen met het leren lezen. Ook als
er leesproblemen in de familie zijn, dan kan dat een
signaal zijn. Met deze kinderen gaan we, in overleg met
ouders, ook aan de slag met Bouw! Mocht dat voor uw
kind een mogelijkheid zijn, dan zullen de leerkrachten
dat met u bespreken.
Voor meer informatie kunt u dit filmpje op de website
van Lexima, de uitgever van Bouw!, bekijken (3.5 min.):

https://www.lexima.nl/nieuws/lezen-met-bouwfilmpje . Hier is ook meer informatie over Bouw! te vinden.
Snappet
Wij gebruiken Snappet, de tablets vanaf groep 4, nu
anderhalf jaar in de school. Voor de vakken technisch
lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Dit proces
moeten we goed blijven volgen, want het is een middel
om leerlingen verder te
ontwikkelen.
We letten vooral op :

Vorderingen en inhoud

Houding en motoriek

Handigheid tijdens
de lessen
De vorderingen van de leerlingen gaan in het algemeen goed. Leerlingen worden adaptief uitgedaagd,
hetgeen betekent dat als het goed gaat, leerlingen een
stap verder kunnen en als iets moeilijker is, een stapje
terug wordt gezet.
Leerlingen van groep 4 moeten wennen aan de directe
feedback, maar leren hiermee omgaan en zien meteen
wanneer het is goed gegaan en wanneer niet. Er is altijd een tweede kans. We letten hierbij op hoe leerlingen deze feedback oppakken.
De vorderingen worden goed gevolgd. De leerkracht
ziet op zijn eigen scherm precies wat leerlingen doen
en hoe ze het doen. Vorig jaar hebben we geconstateerd dat in groep 4 en ook nog in groep 5 de spellingsresultaten terugliepen. We hebben bij de spelling nog
meer de nadruk gelegd op het schrijven van de woorden. Wanneer je schrijft wordt een ander hersengebied
aangeboord en onthouden leerlingen beter wat ze
moeten doen. Dit bracht betere resultaten met zich
mee.
Het gebruik van tablets laat een verandering zien in
houding en motoriek. Als team hebben we een workshop gevolgd over de houdingen van leerlingen die tablets gebruiken. We zien dat leerlingen dit goed oppakken. De motoriek wordt uiteraard niet vergeten. Er is
gewoon nog schrijfles, een dictee en de sommen worden uitgerekend op een kladblaadje.
De handigheid tijdens de les zit hem vooral in het uitdelen van de tablets aan het begin van de dag, zodat er
niet steeds schriften moeten worden uitgedeeld en opgehaald. Daarnaast is het voor de leerkracht heel fijn
om goed overzicht te hebben wat de vorderingen per
les, per opdracht en per kind zijn.

Sociale vaardigheden (SOVA)
Ik, Maurice Jansen, leerkracht van groep 8, ben sinds
2016 een zogeheten ‘Gedragsspecialist’. De afgelopen
jaren zijn er functies binnen ons onderwijs bij gekomen. Een van deze functies is de gedragsspecialist.
Gedragsspecialist
Als gedragsspecialist wil ik een deskundige zijn op het
gebied van ‘het schoolgedrag van alledag’.
De leerkracht zorgt voor een prettige groepssituatie en
een stimulerende leeromgeving. De leerkracht is voortdurend op zoek naar effectieve manieren om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren en er zorg voor
te dragen dat de leerlingen zich sociaal vaardig, respectvol en positief gedragen.
Meestal lukt het de leerkracht prima om een goede
manier van werken te vinden met zijn groep als geheel
en met zijn leerlingen afzonderlijk. Maar soms zijn er
kinderen die extra en/of specifieke aandacht en zorg
nodig hebben op het gebied van de sociaal emotionele
ontwikkeling, die een andere ontwikkeling lijken te volgen, waarbij de gebruikelijke tips en trucs niet (goed)
werken…
Als gedragsspecialist ben ik getraind in het vinden van
de 'handleiding' bij deze kinderen. In samenwerking
met de groepsleerkracht vinden we creatieve oplossingen die er voor moeten zorgen dat het kind zich in de
schoolse situatie weer verder kan ontwikkelen.
Gedragsproblemen bij kinderen vertalen we naar onderwijsbehoeften, waarin stimulerende factoren maar
ook belemmerende factoren meespelen. Daar speelt
het kind zelf een belangrijke rol in, maar ook de mensen in zijn of haar omgeving.
We werken vanuit een handelingsgerichte visie. Handelingsgericht werken is een doorlopend proces waarbij het waarnemen, het begrijpen, het plannen, het realiseren en het evalueren van de onderwijsbehoeften
van leerlingen centraal staan.
Taken van de gedragsspecialist:
·
Adviseren bij uiteenlopend gedrag
·
Observeren van gedrag van de betrokkenen,
·
Begeleiden en coachen van collega’s,
·
Het initiëren en mede vormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid ten
aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling,
·
Het volgen van ontwikkelingen en studies op gedragsgebied.

Kanjertraining:
Buiten onze overdracht van kennis, zijn wij er op school
ook op gericht om kinderen zich op een passende manier binnen de gegeven context te laten gedragen. Dus:
welk gedrag is op welk moment gewenst? En wat doe
je als er iets is wat je tegenstaat?
Om ons een leidraad te geven starten wij binnenkort
met de methode Kanjertraining.
De Kanjertraining heeft als doel sociaal vaardig en respectvol gedrag te stimuleren en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen. Daarnaast wil de Kanjertraining het welbevinden vergroten
bij kinderen en jongeren (www.kanjertraining.nl).
Om dit te bereiken richt de training zich op een drietal
voorwaardelijke doelen
1. het vergroten van moreel besef over welk gedrag
prettig is voor jezelf en de ander;
2. het bewust maken van de intrinsieke motivatie om
dit gedrag te willen vertonen;
3. het vergroten van verantwoordelijkheidsbesef voor
het daadwerkelijk vertonen van dit gedrag.
De Kanjertraining is erop gericht kinderen authentiek
gedrag te leren, dat wil zeggen gedrag waar zij zichzelf
goed bij voelen en waar de omgeving (klasgenoten,
leerkrachten, ouders, buurtgenoten) zich ook goed bij
voelt.

Professionalisering van het team
In de vorige Onderwijskundige Nieuwsbrief heeft u de
plannen voor dit schooljaar kunnen lezen. Dit schooljaar zijn we enthousiast begonnen aan een aantal deskundigheidsgebieden.

Kanjertraining, een training die zich toelegt op de
sociaal emotionele vaardigheden van kinderen
wordt in het tweede half jaar met het hele team
gevolgd en getraind.

Masterclasses van Nieuwsbegrip, onze methode
begrijpend lezen voor groep 4 t/m 8 wordt gevolgd door de leerkrachten van 3 t/m 8.

Bouw! Een interventieprogramma op leesgebied
bij jonge leerlingen wordt gevolgd door de leerkrachten van groep 1 t/m 3.

Twee leerkrachten zijn bezig met een Master op
het gebied van orthopedagogiek en gedrag.

Twee leerkrachten volgen ‘Met sprongen Vooruit’ . Dit versterkt de praktische invulling van het
rekenen te versterken.

Twee leerkrachten volgen de cursus ‘Teach like a
champion’ om de betrokkenheid van leerlingen
verder te vergroten en de organisatie in de groep
te versterken.

Twee leerkrachten volgen momenteel een HBO
specialist begaafdheid.

Twee collega’s hebben deelgenomen aan de theoretische module van hoogbegaafdheid en zullen
deze studie vervolgen.

Een aantal leerkrachten hebben de cursus flitsbezoeken gevolgd.

Een aantal leerkrachten volgt individuele cursusdagen en/of digitale cursussen waarin zij voor
zichzelf verdieping zoeken.
Ook leerkrachten, intern begeleider en directeur blijven hun leven lang leren. Het is boeiend om te zien,
dat we met elkaar samen blijven ontwikkelen.
De driehoek relatie—competentie—autonomie speelt
nog steeds een actuele rol binnen het (basis-)
onderwijs. De relatie is de veilige omgeving voor kinderen, het contact met de juf of meester en de verbinding met klasgenoten. De competentie vertaalt zich
naar het leerproces van kennis en vaardigheden. Wat
ga ik leren. De autonomie is de rol die leerlingen meer
en meer zelf gaan oppakken. Eigen verantwoordelijkheid, ik kan het zelf, wat doe ik, waarom doe ik het zo
en hoe sta ik in het leven? Hierdoor krijgt een leerling
vertrouwen, een bouwsteen voor zijn/haar toekomst.
(Stevens, 2004)

Tot slot
Wij hopen dat u weer heeft kunnen meegenieten van
wat wij als school voor uw kind(eren) willen betekenen. Zeker met het oog op de toekomst. Komt u gerust
eens kijken bij een projectavond, een inloop of in gesprek de leerkracht. Wij vertellen er graag over.
Namens het team,
Hanneke de Frel

