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Werken op het leerplein
Leerplein
Dit jaar maken we een doorstart in het werken op het leerplein. Ons leerplein is een eerste aanzet tot
ons onderwijs anders organiseren. Daarmee bereiden we ons tevens op de krimp voor. We kijken naar
de onderwijsbehoeften van onze kinderen in plaats van ze uitsluitend in te delen in jaargroepen.
Doordat we ons onderwijs anders gaan organiseren zijn we als organisatie flexibeler, minder
kwetsbaar en zetten we de talenten van het team in.
Kinderen leren samenwerken. Door te werken met dag- en weektaken worden zelfstandig.
De stip op de horizon: waar werken we naar toe?
In de toekomst vindt er een verandering plaats in het groeperen van kinderen. Kinderen van
verschillende leeftijden werken met en tussen elkaar. In de ochtend wordt er voornamelijk geleerd in
de (jaar-) groep. In de middag werken we op het leerplein.
Personeel: Voor het personeel vindt er ook een omslag plaats: daar waar ze eerst verantwoordelijk
waren voor de eigen groep, zijn ze dan verantwoordelijk voor een grotere groep kinderen. Hierbij
kunnen we de talenten van de collega’s goed inzetten.
Leeromgeving: De leeromgeving moet kinderen uitdagen tot leren. Zo worden er samenwerkplekken,
stilteplekken hoeken en instructieruimten ingericht.
Leerinhoud: kinderen volgen instructies en zullen ook zelfstandig aan de slag zijn. Om de
zelfstandigheid te bevorderen werken we met dag- en weektaken.
ICT speelt een rol bij extra inoefening. Daarbij kunnen de programma’s Rekentuin en Taalzee als extra
oefenprogramma’s gebruikt worden.
Observaties
We willen dit jaar in eerste instantie een kwaliteitsslag maken op het leerplein. De focus ligt
gedurende de twee leerpleinmiddagen op het behalen van goede opbrengsten en op eigenaarschap
van de kinderen. Mocht dit naar tevredenheid verlopen dan breiden we ook het aantal
leerpleinmiddagen uit.
Per leerplein hebben we een coordinator. Voor groep 1 t/m 3 is dit juf Angela, voor groep 4-5 is dit juf
Dianne en voor groep 6 t/m 8 is dit juf Ingrid. Deze leerkrachten hebben onlangs op de leerpleinen
geobserveerd aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten.
Positieve punten:
- Enthousiasme en betrokkenheid kinderen en leerkrachten
- De rust die er heerst op het leerplein, de organsatie staat

- Er wordt gekeken wat de kinderen nodig hebben en de doelen die we willen bereiken
- Er wordt gebruik gemaakt van de talenten van de collega’s
Verbeterpunten:
- De doorgaande lijn is nog niet overal zichtbaar: o.a. wat betreft het inzetten van dag- en
weektaken en de criteria waarop we de kinderen indelen.
- We willen de te behalen doelen voor de kinderen zichtbaar maken

Studiemiddag
Donderdag 28 september hebben we een studiemiddag gehad waarbij we gereflecteerd hebben op
ons eigen leerkrachtgedrag. Geven we de kinderen voldoende richting, ruimte en ruggesteun?
Verder hebben we actiepunten geformuleerd om de volgende stap riching onze stip op de horizon te
zetten.
We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het leerplein. Vraag ook uw kind er eens
naar!

Afsluiting kinderboekenweek: Griezelen
Gisteren hebben we met de hele school de Kinderboekenweek afgesloten.
In alle klassen en in de openbare ruimtes waren activiteiten te vinden die door de kinderen zelf
georganiseerd waren en waar ze aan deel konden nemen.
Kinderen liepen 15 minuten in een groepje rond met een aftekenkaart. Als het groepje een onderdeel
gedaan had, mocht de leider het onderdeel aftekenen.
Activiteiten:
- Speurtocht langs crea-werk
- Aantal vlaggetjes in de klassen tellen, welke groep heeft de meeste boeken gelezen?
- Voeldozen in groep 6/7
- Groep 4/5: het kind uit het groepje leest zijn/haar verhaal over het boekenmonster voor
- Groep 3: afspelen ingesproken filmpjes

Daarna vond in de gemeenschapsruimte een gezamenlijke afsluiting plaats.
Uit elke leerpleingroep werd de winnaar bekend gemaakt van de schrijfwedstrijd.
Omdat we als school heel veel boeken hebben gelezen in deze periode, is het ons gelukt om het
boekenmonster te verslaan! Op de plek waar hij verdween, lagen gouden pakjes. Voor elke klas 1.
Daar bleek een geweldig boek in te zitten.
Voor de laatste keer zongen en dansten we het lied: gruwelijk eng!!

Leerlingenraad De Octopus
In groep 4 heeft er een verkiezing plaats gevonden voor een
afgevaardigde van de leerlingenraad. Guusje is door de groep
gekozen. Voor dit moment is de leerlingenraad weer compleet!
We zijn benieuwd naar de plannen voor aankomend jaar!

Agenda
-

Za 28 oktober Oud papier ophalen: Jurgen Westhof, Bart van Mourik, Christon Verhoeven, Albert de
Boer
Di 31 oktober: Voorstelling Mad Science op school

Bijlagen
-

Aanmelding Halloween
Kindermonitor

Fijne herfstvakantie

