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Beste ouders en verzorgers,
Vandaag start voor ons de herfstvakantie. Even een weekje niet naar school. Het
ziet er naar uit dat we een paar mooie dagen tegemoet gaan. Dat betekent dat
kinderen nog even lekker kunnen buiten spelen, voordat het gure weer van de
herfst en de winter haar intrede doet. Wij sluiten de eerste periode af. Alle
groepen zijn weer ‘gesetteld’ en de leerkrachten helpen door middel van goede
instructie de kinderen verder in hun ontwikkeling.
In deze kleine nieuwsbrief de laatste ontwikkelingen nog maar even op een rijtje
gezet. Na de herfstvakantie pakken wij de draad weer op en richten ons op de
inhoud van de vakken. Daarnaast
zijn er ook heel veel bijzondere
activiteiten/ evenementen. In
november werken we in de
projectperiode aan het thema
‘wonen’ en eind november/december
staat de school in het teken van
Sinterklaas en de Kerst.
Hoe hard kan de tijd gaan……..
Schoolontwikkeling
In alle groepen wordt het rekenen gegeven via de principes van het EDI
(expliciete directe instructiemodel). Iedere les heeft een doel, de vaardigheid
wordt aan de kinderen uitgelegd, voorgedaan en ingeoefend en vervolgens
kunnen de kinderen zelfstandig aan het werk. De paar laatste kinderen krijgen
nog wat extra uitleg in de verlengde instructie.
Ook het werken in de nieuwe rekenmethode is inmiddels bekend. Toch was het
wel even wennen voor de kinderen om een hele som te moeten uitschrijven en
zelfs een tekening of het stappenplan van een bepaalde opgave op te schrijven.
Wij vinden het leuk als u belangstellend bent naar onze nieuwe methode. Loopt
u gerust bij ons binnen en vraag ernaar.
Inmiddels hebben we ook twee bijeenkomsten gevolgd
over het vak spelling. We hebben goede afspraken
gemaakt over onze manier van werken, zoals het EDI,
5-woordendictees en de communicatie hierover met de
ouders.
Uiteindelijk gaat het niet om alle individuele lesjes. Het
gaat erom dat kinderen manieren aangeleerd krijgen om
bepaalde opdrachten en opgaven zelfstandig te kunnen
oplossen. Pas dan beheersen ze de lesstof!

Studiedag
Op woensdag 4 oktober was de school gesloten voor de kinderen. Het team
(samen met alle teams van ons Samenwerkingsverband Driegang) verbleven
de gehele dag in schouwburg Agnietenhof in Tiel. Het was een zeer
waardevolle en inspirerende dag met elkaar. Ik wil hiervan graag enkele
opvallende momenten met u delen.
Als eerste was er Gor Khatchikyan, hij kwam op 13-jarige leeftijd als
vluchteling uit Armenië met zijn ouders en broer. Nu is hij 30 jaar, arts en
geeft hij lezingen over zijn weg op zoek naar ‘geluk’. Hij weet als geen ander
hoe belangrijk onderwijs is en heeft ervaren hoe één leraar het verschil kan
maken, iemand die in jou gelooft.
Claire Boonstra van Operation Education nam ons mee naar de manier waarop
wij in het onderwijs mensen voorbereiden op de snel veranderende
samenleving van vandaag en morgen. Een boeiend verhaal dat ons zeker tot
nadenken heeft gebracht.
Jaap Bressers, een man die op 21-jarige leeftijd door een ongeval in een
rolstoel kwam, liet zien hoe je ondanks tegenslagen toch verder kunt.
Iedereen heeft iemand nodig die net dat verschil
voor jou maakt. En soms is dat gewoon een hand
op de schouder. Hij wist de hele zaal (circa 650
personen) diep te raken met zijn verhaal van
doorgaan en overwinnen.
Peter Heerschop (bekend van radio en televisie)
en Marcel van Herpen sloten de dag af met een
geweldig optreden, waarin het ging om ook vooral
gelukkig te zijn in je vak en niet alleen te kijken
naar alle ‘rankings’ die in het onderwijs zo
gangbaar zijn.
Al met al hebben we met elkaar genoten van deze
dag en we praten er nog steeds met elkaar over na.
Staking 5 oktober
Ook op donderdag was de school gesloten. Alle collega’s (die op donderdag
werken) waren op school aanwezig. Er is hard gewerkt aan de groepsplannen,
de doelen en instructies voor de aankomende weken en er is achterstallige
administratie ingehaald.
Op zo’n dag besef je dat de administratieve
werklast enorm is, terwijl het lesgeven aan
de kinderen de kern van je beroep zou
moeten zijn.
We hopen dat het (nieuwe) kabinet wil
luisteren en ons niet met een ‘kluitje het riet
instuurt.’
Er moet echt iets gaan gebeuren in
onderwijsland.

Tot slot
In deze nieuwsbrief heb ik u geïnformeerd over een aantal actuele zaken. Heeft
u nog vragen en/of opmerkingen, loop dan even bij mij binnen of mail

directie.klimop@stichting-logos.nl. Ik wil deze nieuwsbrief afsluiten met de
woorden die Peter Heerschop heeft uitgesproken over leraren in het
basisonderwijs tijdens de inspiratiedag en tijdens zijn radiocolumn ‘Lieve
Marianne’ op Radio 538.
Op feestjes vragen ze nog steeds aan een leraar: ‘Wat doe jij
nog meer dan een beetje lesgeven?
Wat ik doe?
Ik zorg ervoor dat kinderen harder werken dan ze zelf dachten
dat ze konden, dat ze meer leren dan ze zelf voor mogelijk
hielden.
Ik laat leerlingen een uur stil zitten als ik wil, moet jij eens
proberen!
Ik breng ze een uur in beweging.
Ik bel ouders met: ‘Hallo, u spreekt met de meester van uw
zoon. Ik hoop dat ik niet ongelegen bel. Ik wil alleen even iets
met u bespreken over wat ‘ie vandaag heeft gezegd tegen
degene in de klas met de grootste mond. Iemand die net
iemand tot tranen toe stond te treiteren. Tegen diegene heeft
uw zoon gezegd dat ‘ie op moest houden. Dat ‘ie normaal moest
doen. Krijg ik tranen van in mijn ogen. U toch ook? ‘t Was
namelijk ongelooflijk moedig wat ‘ie deed. Ik denk, ik bel toch
even.’
Ik leg namelijk ook aan ouders uit wie hun kinderen nog meer
zijn, wat ze kunnen bereiken.
Ik zorg ervoor dat ze vragen stellen, dat ze luisteren, denken en
praten. Dat ze sorry zeggen en het ook menen. Ik leer ze lezen
en schrijven en bewegen en begrijpen.
Ik leer ze dat ze met iemand anders helpen ook zichzelf helpen.
Dat je van iemand anders iets gunnen nooit minder wordt. Dat
ze belangrijk zijn. Dat anderen dat ook zijnen dat ze er met
elkaar uit moeten komen. Ook buiten school. Juist buiten
school.
Dus jij vroeg wat ik eigenlijk doe? Nou, dit dus!
Ik hoop dat jij hetzelfde doet.

Peter Heerschop
‘Lieve Marianne’ 6 oktober 2017

Met vriendelijke groet,
Namens het team
Kenneth Grasmeijer

