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Máxima(al) Onderwijs
Nieuwsbrieven over onderwijs
Hierbij ontvangt u de eerste onderwijskundige nieuwsbrief van dit schooljaar. Met deze onderwijskundige
nieuwsbrieven willen we u vertellen waar we als school
voor staan, wat we doen en hoe onze school– en stichtingsontwikkelingen eruit zien. Het gaat om de inhoud
en kwaliteit van ons onderwijs en geven tips voor thuis.
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.
Onderwerpen
In deze nieuwsbrief leest u over:
Week van het geld;
Het belang van gezelschapsspellen en voorlezen;
Deskundigheid van leerkrachten;
Handvaardigheid en tekenen;
Samenwerken en talenten benutten;
ICT, een middel of een doel?
Ontwikkelingen Spectrum.
Week van het geld (25 – 29 maart)

Ben jij een held met je geld?
Iedere dag wordt er op school gerekend; dit gebeurt
tijdens een kringactiviteit, in rekenschriften of op de
tablets. De motivatie van de leerlingen is hierbij erg belangrijk. Om de motivatie van de leerlingen hoog te
houden, worden er regelmatig rekenspellen gedaan. In
de middenbouw wordt er bijvoorbeeld gedurende het
schooljaar een groepsdoorbrekend rekencircuit gehouden.
Omdat het belangrijk is dat leerlingen weten waarom
bepaalde lesstof geleerd moet worden, leggen we tijdens de rekenlessen ook vaak de link naar het dagelijks
leven. Om deze reden zullen we dit schooljaar ook weer
mee doen met de Week van het geld.

januari 2019

Vorig schooljaar waren de lessen een groot succes, ook
kwam er een gastdocent in een aantal groepen op bezoek. In sommige groepen werd zelfs met ‘zakgeld’ gewerkt, waarbij kinderen konden sparen voor bijvoorbeeld het schrijven met gekleurde pen.
Ook dit schooljaar kijken we uit naar deze leuke en leerzame week en zullen we hier nog meer aandacht op
vestigen. Op 25 maart wordt deze week feestelijk op
het plein geopend, ook u bent hiervoor uitgenodigd.
Gedurende de week zullen er lessen gegeven worden
over het belang van sparen en hoe je verstandige financiële keuzes kunt maken. Ook zal er een ouderbijeenkomst zijn over financieel opvoeden. Meer informatie
over de Week van het geld volgt in het Máxima Magazine.
Het belang van gezelschapsspellen en voorlezen
Gezelschapsspellen
Naast de lessen in de
klas, leren kinderen
ontzettend veel van het spelen van gezelschapsspellen
als Mens erger je niet, Stratego, Monopoly en Ganzenbord. Denk hierbij aan op je beurt kunnen wachten, je
aandacht ergens op richten, een taak afwerken of samenwerken.
Geduld
Als je met meerdere mensen een spelletje speelt zal je
op je beurt moeten wachten. Voor heel jonge kinderen
lastig, maar ook zij kunnen het principe van ‘om de
beurt’ leren begrijpen. En omdat er in het dagelijks leven ook vaak moet worden gewacht, is dit een vaardigheid die kinderen nodig zullen hebben.
Tellen
Bij veel spellen wordt met een dobbelsteen gegooid en
geteld. Kinderen komen in aanraking met de getalbeelden op een dobbelsteen. Door het verzetten van de pion oefenen ze met synchroon tellen. Tellen en tegelijk
een vakje ‘lopen’ is lastig, dus is het goed dit spelender-

wijs te oefenen.

niet als het kind zelf leert lezen.
Als ouder stimuleert u zo de ontWinnen (of verliezen)
wikkeling van je kind en voorleKinderen leren door het spelen van een spelletje om te zen is plezier voor twee!
gaan met winnen en verliezen. Zo oefenen ze in zelfregulatie. Dit is een heel belangrijke executieve functie
Deskundigheid van leerkrachten
die zorgt voor sociaal wenselijk gedrag en helpt bij al- Dit schooljaar zijn we ons als team verder aan het ontlerlei schoolse vaardigheden.
wikkelen op het gebied van lessen in begrijpend lezen
en krijgen we na de masterclasses van vorig schooljaar,
Taalontwikkeling
dit schooljaar persoonlijke begeleiding van een expert
Tijdens het spelen oefenen de kinderen allerlei taalen leren vervolgens weer van elkaar.
kundige begrippen. Het bevordert de ontwikkeling van Daarnaast zijn we ons ook op andere gebieden aan het
taalbegrip en taalproductie. Kinderen zullen zich hier- professionaliseren:
door beter ontwikkelen.

Twee leerkrachten zijn bezig met een master op
het gebied van orthopedagogiek en kinderpedaPlezier
gogiek.
Het mooiste en belangrijkste dat spelletjes te bieden

Drie leerkrachten volgen de cursus ‘Met spronhebben: de ervaring van het samen plezier beleven. Je
gen Vooruit’. Dit versterkt de praktische invulling
aandacht bij het spel en bij elkaar. Speelt u in de vakanvan het rekenonderwijs.
tie ook een spelletje met uw kind(eren)?

Drie leerkrachten volgen de opleiding ‘Specialist
Toekomstgericht onderwijs’.

Twee leerkrachten volgen momenteel een postHBO-opleiding specialist begaafdheid.

Twee collega’s doen een opleiding in het kader
van onderwijs geven aan hoogbegaafde leerVoorlezen
lingen. Zo kunnen we steeds beter aansluiten op
Uit onderzoek blijkt dat voorlezen bijdraagt aan de ontde onderwijsbehoeften van elke leerling.
wikkeling van kinderen. In de klassen wordt er dan ook 
Een leerkracht is bezig met de leergang beweregelmatig voorgelezen.
gingsonderwijs. Zo kunnen binnenkort alle leerlingen gymles krijgen van hun eigen leerkracht.
Woordenschat
Ook leerkrachten, intern begeleider en directeur blijHet is onder andere goed voor de ontwikkeling van de ven hun leven lang leren. Het is boeiend om te zien dat
woordenschat. Een goede woordenschat is voorwaar- we met elkaar samen blijven ontwikkelen.
delijk voor het goed functioneren in de maatschappij.
Handvaardigheid en tekenen
Andere voordelen
Naast de basisvakken rekenen,
Uit onderzoek blijkt verder dan voorlezen de fantasie
taal en lezen, is er ook tijd voor
van het kind stimuleert en de concentratie verhoogt.
handvaardigheid en tekenen.
Daarnaast voelt het kind zich geborgen en veilig; de
Bij deze vakken sluiten we aan
band tussen kind en ouder wordt sterker door de aan- op de thema’s die we gedurendacht voor elkaar. Voorlezen verhoogt de rust en regel- de een schooljaar behandelen.
maat; kinderen slapen beter in. Tot slot werkt voorle- Denk aan Sint, Kerst, het
zen helend en troostend als het boek over thema’s
schoolbrede project en de seigaat die het kind bezig houden (bijv. angst, ziekenhuis- zoenen.
opname, rouw).
Daarnaast zorgen we ook voor aansluiting op de zaakBekijkt u voor tips bij het voorlezen eens het korte film- vakken. Wordt er bij geschiedenis over de Romeinen
pje op https://vimeo.com/192114424
gewerkt? Dan sluiten we bij handvaardigheid aan door
Voorlezen heeft zoveel voordelen, dat het onmisbaar is bijvoorbeeld het maken van een badhuis van klei of het
voor de ontwikkeling van een kind. Begin vroeg en stop bouwen van een maquette ervan.

Bij de opdrachten leren we leerlingen verschillende
technieken aan en wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen. Ecoline in combinatie met wasco
geeft een bijzonder effect. Het zelf mengen van kleuren
vinden jonge kinderen heel bijzonder en het gebruik
van complementaire kleuren kan in de bovenbouw een
lesdoel zijn. Zo werken we op school met hoofd, hart
en handen.

de kunnen gebruiken. Ook na de kleuterjaren wordt
deze manier van werken doorgetrokken. Daarnaast
zorgt de ruimte die de kinderen krijgen ervoor dat ze
zelf initiatief kunnen nemen, gemotiveerd bezig zijn en
met plezier leren.

Burgerschap / identiteit
Hoe je omgaat met elkaar en met de aarde wordt bepaald door het gezichtspunt dat je inneemt. Wij kiezen
Ontwikkelingen Spectrum
voor de christelijke traditie. Dit betekent dat we in onSpectrum biedt leerlingen een veilige, uitdagende en
ze zoektocht naar antwoorden de Bijbel gebruiken als
plezierige omgeving waarin zij hun talenten kunnen
inspiratiebron.
onderzoeken en ontwikkelen. ‘Zin in leren’ is het motto Wij willen burgerschap op een 21e-eeuwse manier
dat we als stichting willen waarmaken.
vormgeven. Daarin is plaats voor verschillen in opvattingen en geloof. Wij willen, door aandacht voor
Vier speerpunten
burgerschap, het contact met en het begrip voor de
Naast het verzorgen van goed en eigentijds onderwijs, medemens versterken. Kinderen zullen bijvoorbeeld
staat onderzoekend leren en de creatieve ontwikkeling leren hoe je door samen te werken kunt werken aan
centraal. Moderne ICT-toepassingen zullen deze provredige oplossingen.
cessen waar mogelijk stimuleren.
Wij hechten veel belang aan burgerschapsvorming en ICT
zullen dat vormgeven vanuit onze kernwaarden: beLeren vindt op Spectrum-scholen plaats in een leeromtrokkenheid, professionaliteit, verbinding en aandacht. geving waarin ICT een prominente plaats heeft. Nieuwe
media, die maatschappelijk een grote plaats innemen,
zijn in het onderwijs op de scholen van Spectrum een
essentieel onderdeel.
ICT levert een effectieve en efficiënte bijdrage, ondersteunend aan leerprocessen van kinderen. Leven en
werken in de 21e eeuw betekent ook leven werken
met technologie en media. De ontwikkelingen om ons
heen verlopen in sneltreinvaart. Wij sluiten hierop zo
goed mogelijk aan.
Creatief
Door kinderen de vrijheid te geven om te experimente- De eerste letters van deze
ren komen ze tot nieuwe inzichten en ontwikkelen ze speerpunten vormen saeen bredere kijk op de wereld om hen heen. We vinmen de letters COBI. Posden het belangrijk om kinderen ruimte te geven om
ters van COBI, een wijze uil,
zelf te ontdekken en te creëren.
hangen al in de school. Zij zorgen voor een sprankelend
Recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen Spectrum-breed beeld naar buiten als het gaat om ondat beoefening van creativiteit het logisch denken be- ze onderwijskundige zichtbaarheid voor onze omgevordert. Om die reden bieden we kinderen mogelijkhe- ving: Een visie die uitstraalt waar wij voor willen staan.
den waarin zij kunnen tekenen, schilderen, boetseren,
knutselen en zal er aandacht zijn voor programmeren. Samenwerken en talenten benutten
Ook is er ruimte voor muziek, dans en drama.
Definitie: Samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de
Onderzoekend leren
eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep.
Onderscheidend zijn wij in de onderbouw door kinSamenwerken kan met z’n tweeën of als groep. Bij saderen spelend en onderzoekend te laten leren. Zo ont- menwerken richt je samen op het zelfde doel.
wikkelen zij vaardigheden die zij hun hele schoolperio-

Leerlingen op school werken samen om tot een resultaat te komen. Ze maken bijvoorbeeld samen een poster over water. Het gaat hier dan vooral om de samenwerking om tot een goed eindresultaat te komen. Hoe
kan dit handig? Waar moet je op letten? Wie doet wat?
Wat heb je nodig? Hoe ga je dit realiseren?
Binnen de school werken leerkrachten ook
samen aan bijvoorbeeld lesdoelen of een
activiteit binnen de
school. Ook hierin hebben we te maken met
meningen afstemmen,
taken verdelen, een planning maken, materiaal verzamelen en elkaar de ruimte geven.
Samenwerken gaat niet vanzelf. Het is goed om elkaar
te leren kennen. Weten van elkaar waar iemand goed
in is en zo elkaars talenten te kunnen benutten. Afstemmen op elkaar waar je samen naar toe wilt. Meningen delen en een compromis sluiten wat je uiteindelijk gaat inzetten.
Samenwerken is een vaardigheid die we allemaal moeten leren, net als veel andere vaardigheden, die we
kunnen lezen in het figuur hieronder. Vaardigheden die
ons en onze kinderen helpen om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van straks.
Samen is eigenlijk meer dan 1 + 1.

ICT, een middel of een doel?
De kinderen van nu groeien op
in een wereld vol met ICTmiddelen.
Laptops, tablets en smartphones; ze zijn niet meer uit het dagelijks bestaan weg te denken.
Hoe gaan we met deze ontwikkeling om als school? ICT en multimedia geven voor het
onderwijs naast verantwoordelijkheden ook ongelofelijk veel mogelijkheden. Wij vinden dat ICT kan helpen
ons onderwijs te verbeteren.
Met behulp van ICT kunnen we ons onderwijs motiverender, interactiever en actueler maken.
ICT kan de onderwijsinhoud rijker en meer ‘levensecht’
en betekenisvoller maken. Bijvoorbeeld door gebruik
te maken van beeld-, film- of geluidsmateriaal.
Daarnaast gebruiken we ICT-middelen om onderwijs op
maat aan te bieden. Door het gebruik van ICT in ons
onderwijs kunnen opdrachten eenvoudig op de leerling
worden afgestemd. Er kan beter rekening worden gehouden met de individuele leerbehoefte, de leerstijl en
het werktempo van de leerling. Instructie kan via verschillende multimediale middelen worden gegeven,
visueel en auditief. Zo kan een moeilijk onderwerp
meer inzichtelijk gemaakt worden. ICT biedt mogelijkheden om in te spelen op specifieke leerproblemen.

Leerlingen kan je ondersteunen en laten oefenen met
een onderwerp dat ze moeilijk vinden. Zo kunnen de
leeropbrengsten verhoogd worden. Een duidelijk voorbeeld hierbij is het gebruik van Snappet. De kinderen
verwerken de leerstof op hun tablet, waarbij zij direct
te zien krijgen of de antwoorden goed of fout zijn.
Wanneer een leerling (zeer) weinig fouten maakt, biedt
het programma van Snappet daarna opdrachten van
een moeilijker niveau aan. En bij veel fouten past Snappet het niveau naar beneden aan.
Verder gebruiken we ICT-middelen om informatie te
vergaren en verwerken.
De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en
bewaren. Het gebruik van internet en andere digitale
toepassingen voor werkstukken, spreekbeurten en presentaties is snel en makkelijk. Deze digitale informatie
kunnen leerlingen gebruiken om oplossingen te geven
voor een vraag of een opdracht en zij kunnen deze informatie verwerken en presenteren aan anderen.
Leerlingen moeten voorbereid worden op leven en
werken in de eenentwintigste eeuw; ze moeten informatievaardig en mediawijs zijn. Sinds dit schooljaar
kunnen we op school gebruik maken van twee karren
met laptops, zodat een hele klas kinderen tegelijk op
de laptops aan de slag kan.
Om de laptops op de
juiste wijze te gebruiken is het nodig om
een aantal vaardigheden aan te leren en
hiermee te oefenen.
We hebben hiervoor
binnen de school een
leerlijn ICT opgesteld.
Dit aanleren en oefenen is nodig om de
ICT-mogelijkheden zo
optimaal mogelijk benutten bij hun ontwikkeling op school.
ICT-onderwijs is geen doel op zich, maar een middel
om beter onderwijs te realiseren.
Zo is de I van ICT binnen de letters van COBI hier nog
een keer goed onder de loep genomen. Een prominente plek op school in een digitale wereld. ICT is niet
meer weg te denken in onze maatschappij.

Tot slot
Wij hopen dat u weer goed op de hoogte bent van wat
wij als school voor uw kind(eren) willen betekenen.
Kinderen van de basisschool krijgen meer mee dan alleen kennis. Vaardigheden en de omgang met elkaar
spelen een steeds grotere rol.
U bent van harte welkom op een projectavond, een
inloopmoment of in gesprek met de leerkracht. Wij
vertellen er graag over.
Namens het team,
Hanneke de Frel

