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Máxima(al) Onderwijs
Nieuwsbrieven over onderwijs
Hierbij ontvangt u de tweede 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
Sociale vaardigheden (SOVA): Kanjertraining

juni 2018

ter gevolgd door de definitieve licentie. Juf Mariska en
meester Maurice zijn voorlopig onze Kanjercoördinator/antipestcoördinator. Zodra de mogelijkheid zich
voordoet zullen zij of een van hen de opleiding tot Kanjercoördinator volgen. Als coördinator organiseren en
bevorderen zij de Kanjertrainingen op het gebied van:
- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de
klas.
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij
pesten en andere conflicten.
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Zelfstandigheid
Als je wilt dat het kind omhoog klimt, moet je er niet
bovenop gaan zitten.
Een uitspraak van juf Ank van de luizenmoeder, die
maar al te waar is. Eén van onze opdrachten als volwassenen is onze leerlingen, uw kinderen, zelfstandig te
laten opgroeien. Het betekent ruimte geven, loslaten,
leren vallen en weer opstaan, leren stoten, laten leren
van fouten, ze laten leren van hun eigen initiatieven.
Dat betekent dat zowel de school als u als ouder leerKanjertraining
lingen/kinderen wel moeten stimuleren en begeleiden,
Op onze school werken we vanaf komend schooljaar
maar niet alles voor hen moeten blijven doen. Een paar
2018 - 2019 met de Kanjertraining. De Kanjertraining
voorbeelden:
bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefenin- - Laat leerlingen
gen om de sfeer in de klas goed te houthuis hun eigen beden (preventief), of te verbeteren (curatief). De Kanjer- ker inschenken en
training is in 1996 begonnen als een ouder-kind traiklaarzetten. Met
ning. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volmeerder kinderen in
waardige methode voor het basis- en voortgezet onder- een gezin kun je dit
wijs en streven ze de volgende doelen na.
bij toerbeurt laten
Na de cursus dit schooljaar te hebben gevolgd met het doen.
hele team, zijn wij in april reeds gestart met de eerste - Laat kinderen zelf
lessen. We hebben nu als team Licentie A (2017 - 2018) hun gymtas inruimen
en gaan over twee jaar ‘op’ voor licentie B, een jaar la- en klaarzetten.

- Leer kinderen zelf over te steken.
- Laat ze hun huiswerk zelf maken en meenemen
(‘vergeet’ ze eens te herinneren, dan worden ze zelf
verantwoordelijk)
- Laat kinderen vanaf halverwege groep 3 zelf de school
inlopen en alles wegzetten.
- Laat kinderen zelf hun tas dragen, ook al zijn ze 4 jaar,
dat kunnen ze gewoon.
- Laat kinderen zelf hun kleren in de was doen en schone kleren klaarleggen ‘s avonds.
- Laat kinderen zelf hun lunchdoos klaarmaken.
U kunt de lijst zelf wel aanvullen. Het lijkt soms praktischer om het even zelf te doen, denk maar aan veters
strikken, maar het is echt een investering waard om
hen geleidelijk aan steeds meer verantwoording te geven. En iedereen wordt hier gelukkiger van.
Natuurlijk kijk je naar elk kind wat het aankan. Kinderen kunnen meer dan wij denken.

score waarbij leerlingen veel ondersteuning hebben
moeten krijgen ook een goed resultaat kan zijn. Het
gaat erom wat de leerling, de school en u als ouder/
verzorger hieraan heeft bijgedragen om het zover te
krijgen. Dan gaat het niet om een cijfer, maar om de
groei van leerlingen, dat is veel belangrijker. Wat heeft
het kind geleerd, wat is zijn ontwikkeling? Iedere leerling heeft kwaliteiten en niet elke kwaliteit wordt op
dezelfde manier gemeten.

Ondersteuning
Elk kind heeft talenten. Ieder kind en elke volwassene
heeft ook leer- of verbeterpunten. Gelukkig maar. Je
mag verder leren, groeien en ontwikkelen. Graag zelfs,
we willen juist dat iedere leerling leert. Nieuwe dingen
leren en toepassen.
Juf Marjan van der Wielen geeft bij ons leerlingen extra
ondersteuning. Zij zorgt eerst voor een goede band
met de leerlingen. Vervolgens helpt ze bij preteaching,
Resultaten
planning, uitleg bij een spel, maar traint ook leergebieNaast een brede ontwikkeling voor onze leerlingen is
den. Zij doet dit soms 1x, soms 2x per week. Leerlingen
het goed om te groeien qua kennis en vaardigheden.
met een arrangement, waar we extra geld voor krijgen
Eén van de manieren om dit te kunnen meten is de af- vanuit het samenwerkingsverband, krijgen ook wel 3 of
name van de Cito-toetsen. Echter, dit is geen heilig
4 x per week extra hulp.
middel, het geeft een deel van de kennis en vaardighe- Vaak krijgen leerlingen huiswerk mee. Dan is het goed
den van ieder kind weer.
om uw kind(eren) hierin te begeleiden, zodat zaken
De resultaten van de Citotoetsen die in in januari en
goed ingeslepen worjuni worden afgenomen worden geanalyseerd en het
den.
onderwijs wordt hierop afgestemd. Soms is dat een
Juf Marjan werkt op
aanpassing voor de hele groep of een kleiner groepje. maandag, dinsdag en
Het kan ook een aanpassing zijn voor individuele leer- donderdag. Als de
lingen. Je wilt dat elk kind leert en een stapje verder
groepen aan het werk
komt, zowel de basisleerlingen, leerlingen met meer
zijn komt juf Marjan
ondersteuning en leerin de klas of haalt zij
lingen met meer uitdaleerlingen op, net wat het meest effectief is.
ging. Iedereen moet zich Mocht u haar een keer willen spreken, maakt u dan
prettig voelen en leren
gerust een afspraak.
dat stapje verder te kunnen maken. Die stapjes
Bewegingsonderwijs op onze school
zijn voor elk kind anders, Spelen en bewegen hoort bij het dagelijks leven van
als het maar verder ont- kinderen. Wanneer een kind speelt en bewikkelt.
weegt, ontwikkelt het zich niet alleen
De Cito-toetsen die wij in op motorisch gebied, maar ook
januari hebben afgenomen zijn op groepsniveau - op 1 op cognitief en sociaal gebied. Belangrijk hierin is dat
onderdeel in één groep na - in het groene gebied. Dat kinderen met plezier en inspiratie spelen en bewegen.
is fijn. We zitten dus op de goede weg. Al blijven we
Een kind dat geen plezier ervaart tijdens het bewegen,
scherp wat goed gaat, maar ook wat beter kan. De Cito zal minder goed of niet tot ontwikkeEindtoets van groep 8 is dit jaar goed gemaakt met een ling komen. Een kind dat meer zelfvertrouwen ontwikgemiddelde van 538,7 , een resultaat om trots op te
kelt in spel- en beweegsituaties, laat ook meer zelfverzijn. Anderzijds wil ik erbij vermelden dat een andere
trouwen zien bij sociale of cognitieve taken.

Als school bieden wij daarom in onze gymlessen spelen beweegsituaties aan die uitdagend en stimulerend
zijn voor de leerlingen. Iedere leerling moet op zijn/
haar niveau aan de les deel kunnen nemen, met als
doel dat er een ontwikkeling kan plaatsvinden op 1 of
meerdere gebieden. De nadruk in de gymlessen ligt
met name op het ontwikkelen van de motorische- en
sociale vaardigheden.
Bij een tikspel ontstaan gemakkelijk kleine conflicten.
De leerlingen leren hoe ze dit zelf op kunnen lossen. De
cognitieve vaardigheden worden zo nu en dan ook aangesproken tijdens een gymles.

thema's aan bod komen. Naast de lessen in vakken,
worden er ook klassikale lessen aangeboden. Deze lessen ondersteunen de groepsvorming.
Vanuit het bestuur van Spectrum is het verplicht gesteld dat alle leerkrachten in het bezit moeten zijn van
het diploma Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs.
Deze maand ontvangt onze collega Linda van der Hoek
(leerkracht groep 1/2b en 1/2c) haar diploma.

Klankbordgroep groep 3 en 4
Op vrijdag 25 mei jl. heeft de klankbordgroep 3 en 4
plaatsgevonden. Dertien enthousiaste ouders hadden
zich aangemeld. Om het interactief te houden, werden
er groepjes gemaakt. Ieder groepje kreeg een aantal
Binnen het bewegingsonderwijs wordt er gewerkt met vragen voorgelegd. De uitkomsten werden plenair be12 leerlijnen: balanceren, klimmen, zwaaien, over de
sproken. Ouders waren tevreden over het team, de
kop gaan, springen, hardlopen, mikken, jongleren,
sfeer en de samenwerking.
doelspelen, tikspelen, stoeispelen, bewegen op muDe combinatieklassen waren niet verwacht ten tijde
ziek. Binnen elke leerlijn komen verschillende bewevan de inschrijving van hun kinderen, echter de ervagingsthema’s aan bod. Bij de leerlijn balanceren zijn
ring hiervan is positief.
dat bijvoorbeeld de bewegingsthema's: balanceren,
Engels kwam ook ter sprake. Ouders gaven aan dat er
rijden, glijden en acrobatiek.
meer met Engels kan worden gedaan, waardoor de
Met de kleuverbinding met het voortgezet onderwijs beter kan verters gaan we 2
lopen. Dit is een aandachtspunt en zal opgepakt workeer in de
den. De commissie Engels krijgt hierin een rol voor de
week 45 minuschool.
ten naar de
De verkeersveiligheid buiten de school werd ook als
speelzaal. In de
punt aangemerkt. Hiermee is de school aan de slag in
ene les ligt de
samenwerking met de politie. De klankbordgroep werd
nadruk op werals positief ervaren en na 1,5 uur verliet een ieder teken met matevreden de school.
rialen en in de
Fijn om met elkaar zaken
andere op het
te bespreken en goed in te
spelen van een spel (spelles). Van de 12 leerlijnen zijn zetten op wat goed gaat
er 8 waar wij aan werken met de kleuters. De doelen
en wat anders of beter
die wij hanteren voor eind groep 2 sluiten aan op het
kan.
startaanbod in groep 3.
Naast de lessen in de speelzaal, gaan we elke dag min- Tot slot
stens 1,5 uur buitenspelen verspreid over de ochtend Wij hopen dat u weer goed op de hoogte bent van wat
en de middag. Buitenspelen is niet alleen ontspannend wij als school voor uw kind(eren) willen betekenen.
voor de kleuters, maar er worden
Kinderen van de basisschool krijgen meer mee dan alook vele vaardigheden geoefend.
leen kennis. Vaardigheden en de omgang met elkaar
De groepen 3 t/m 8 werken, zoals hierboven al gezegd spelen een steeds grotere rol.
is, aan de 12 leerlijnen. Bij het invullen van de lessen
U bent van harte welkom op een projectavond, een
maken we gebruik van verschillende bronnen, waaron- inloop of in gesprek de leerkracht. Wij vertellen er
der: Basisdocument Bewegingsonderwijs voor het ba- graag over.
sisonderwijs, Basislessen bewegingsonderwijs en internet. In de meeste lessen worden er 4 activiteiten neer- Namens het team,
gezet, waarbij er van vak gewisseld wordt. In deze les- Hanneke de Frel
sen wordt ernaar gestreefd dat meerdere bewegings-

