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NIEUWS

BEWEGEND LEREN IN GROEP 3/4
WE HEBBEN OOR VOOR ELKAAR
INFO VAN DE MEDEZGGENSCHAPSRAAD

De terugblik
van Rob

Het vorig schooljaar heeft het bestuur van onze school mij
gevraagd meerscholen directeur te worden van de basisscholen ‘t Heem, de Peppel en Reggewinde. Door vier dicht bij elkaar
liggende locaties door één directeur te laten aansturen, kan een
intensievere samenwerking gemakkelijker tot stand gebracht
worden. We zijn nu ruim drie maanden in deze constructie aan het
werk, tijd voor een eerste voorzichtige terugblik.
Direct bij de start van het schooljaar is een managementteam (MT)
ingericht, bestaande uit de locatieleiders, de beide Intern Begeleiders
(IB-ers) en ondergetekende. Iedere
maand vergaderen we, daar tussendoor zoeken de verschillende
MT-leden elkaar regelmatig op om
zaken te overleggen. Zo bereiden de
IB-ers samen teamoverleggen voor
en bespreken ze leerlingenzaken
met elkaar.
Vanuit dit MT-overleg ontstaat
steeds meer samenwerking. Zo
hebben we een gezamenlijke opzet
gemaakt voor de invulling van onze
open dagen in januari, bedenken
we nieuwe pr-activiteiten en delen
elkaars deskundigheid.
Op ons laatste MT-overleg hebben
we de gezamenlijke studiedag van
6 december voorbereid. Besloten is
dat iedere school zijn eigen kwaliteiten gaat presenteren aan de
beide andere teams. Zo zal de Peppel een presentatie verzorgen over
de manier waarop zij talentontwikkeling bij de leerlingen stimuleren
en workshops organiseren waarbij
leerlingen van alle groepen samen
werken aan creatieve opdrachten. Basisschool ‘t Heem gaat de
andere teams informeren over de
manier waarop gewerkt wordt bij
de vakken van wereldoriëntatie. Zij
werken daarbij vanuit het principe dat ieder mens meer soorten
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intelligenties in zich heeft, zoals een
muziektalent, een taal- of rekentalent, of bijvoorbeeld een talent om
goed samen te werken (Meervoudige Intelligentie). Het team van
Reggewinde zal de andere teams
uitleg geven over de manier waarop
gewerkt wordt met leerlingen die
meer- of hoogbegaafd zijn. Naast
een presentatie, zullen de collega’s
ook daadwerkelijk les van elkaar
krijgen tijdens de workshoprondes.

Ook u als ouders gaat
deze intensievere
samenwerking merken.
Op woensdag 4 maart
is er een gezamenlijke
informatieavond voor
ouders en andere
belangstellenden.
Naast deze samenwerking op
onderwijskundig gebied, ontstaat
ook steeds meer samenwerking in
praktische zaken. Zo merk je dat
locatieleiders invallers voor elkaars
school regelen, bestellingen voor
een andere locatie doen, artikelen
van nieuwsbrieven met elkaar delen
enzovoort.
Ook u als ouders gaat deze intensievere samenwerking merken.
Op woensdag 4 maart is er een
gezamenlijke informatieavond voor

Welkom

Livia Mertens
we wensen je een fijne tijd
op de Reggewinde
ouders en andere belangstellenden.
Deze avond zal mevrouw Nora
Steenbergen ons informatie geven
over de manier waarop ouders en
scholen de talenten van hun kinderen/leerlingen beter kunnen leren
ontdekken en ontwikkelen.
Een interessante avond dus voor
ouders en leerkrachten. Nora
Steenbergen werkt bij het SLO in
Enschede en is specialist in het ontwikkelen van beleid voor hoogbegaafde kinderen en talentontwikkeling in zijn algemeenheid. De locatie
van deze avond is nog niet bekend
(Aanvang: 19.30 uur).
Rob Huberts

Kalender
• 05-12 Sinterklaasviering
• 06-12 Studiedag (kinderen
vrij)
• 07-12 Nijverdalse Bergcross
• 09-12 Schaatsen gr 7/8
• 10-12 Schaatsen gr 5/6
• 11-12 MR vergadering
• 17-12 Schaatsen gr 1 t/m 4
• 19-12 Kerstviering
• 23-12 t/m 03-01 Kerstvakantie
• 27-12 Fysion Springfestijn
• 02-01 Waterchallenge
• 15-01 OR vergadering (H)
• 17-01 OPEN HUIS
• 21-01 OR vergadering (K)
• 27-01 Studiedag (kinderen
vrij)
• 29-01 Schoolschaaktoernooi
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Bewegend leren in groep 3/4

Al rennend rekenen op het plein
Nieuwe leerkrachten brengen nieuwe impulsen. Zo had juf Barbara al veel ervaring met het geven
van beweeglessen bij allerlei vakken. Elke vrijdag zijn haar kinderen druk in de weer met vakken als
rekenen, spelling en lezen, maar dan op het plein! We maken dankbaar gebruik van haar kennis en
ideeën. Hier een blog van juf Barbara over haar belevenissen met bewegend leren:

Zomaar een vrijdag…
Om 8.20 uur gaat de bel, de kinderen komen naar
binnen en begroeten de
juf. Daarna kiezen
kinderen waarmee
ze de dag starten.
Sommigen kiezen
een boek, anderen
gaan kwartetten en
een aantal gaat kleuren. Een leerling komt
nog wat vertellen en
weer een ander moet nog even wakker worden en
begint de dag rustig aan zijn tafel.
Allemaal hebben we onze eigen manier om de dag te
starten. Zo hebben we ook allemaal een eigen
manier van leren.
Er zijn verschillende leerstijlen die kinderen
hebben om zich de leerstof eigen te maken.
Sommigen zijn auditief ingesteld, zij kunnen
heel goed naar de mooie verhalen en instructies
luisteren van de leerkracht. Er zijn kinderen die
visueel ingesteld zijn. Zij zijn gebaat bij plaatjes,
filmpjes en voordoen om tot het beste resultaat te komen. En dan zijn er ook kinderen die
de leerstof makkelijker tot zich nemen, wanneer zij
aan het bewegen zijn. Het ‘bewegend leren’.
Bij mijn eigen zoons
merkte ik dat wanneer zij huiswerk
leerden, zij dit beter
tot zich namen als ze
hierbij bewogen dan
wanneer ze stil aan
de keukentafel zaten.
Ik dacht: als dit bij hen
zo werkt, dan zijn er
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vast ook kinderen in de klas die deze leerstijl ook als
voorkeur hebben.
Ik ging me er verder in verdiepen en kwam allerlei
onderzoeken tegen, waarin verteld wordt dat bewegend leren chemische veranderingen in de hersenen
stimuleert, die de aandacht en de concentratie van
de kinderen verhoogt.
Zo ben ik bewegend leren gaan toepassen in mijn
lesgeven. Ook hier op de Reggewinde zie ik weer de
hoge betrokkenheid, goede concentratie en plezier
bij de kinderen
Maar wat is bewegend leren nou precies? Heel simpel: leren met behulp van beweging. Bijvoorbeeld
door een ‘woord te hakken’ in 3 hoepels. Een kind
pakt dan een kaartje met een plaatje van een vis en
springt een letter in elke hoepel: v – i – s.
Of door sommen die
samen het getal 10
vormen in te oefenen
door een kaartje met het
getal 4 te pakken en die
in de bak bij nummer 6 te
stoppen, waarbij de bakken verspreid op het plein
staan. En zo zijn er nog
veel meer oefeningen.
Samen met de leerkrachten van de parallelgroep
in de Kruidenwijk wisselen we ideeën uit, zodat op
beide locaties het bewegend leren een onderdeel
wordt van de lessen.
Kinderen zeggen nu: “Yes, het is vrijdag, vandaag
gaan we spelletjes doen op het plein en we hoeven
helemaal niet te werken!”
Een glimlach verschijnt rond mijn mond, want de
kinderen hebben vandaag misschien nog wel hárder
dan gewoon gewerkt aan rekenen, spelling en lezen.
Zomaar een vrijdag!
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Terugblikken

op de maand november
Bosdag groep 3/4K

De herfst nodigt uit om buiten te gaan leren!
Daarom is groep 3/4K erop uit gegaan om in het bos
te zoeken naar alle verschijningsvormen van dit
kleurige jaargetijde: gekleurde bladeren, paddestoelen, schimmels en nootjes en vruchten. Wat we
mochten meenemen naar de klas werd verzameld in
tassen en van de rest hebben we foto’s gemaakt.
En uiteraard hebben we ook nog heerlijk gespeeld in
het speelbos!

Gastlessen Bob Faber bij lerenleren-groep
Bob Faber geeft al schaaklessen als naschools aanbod
bij Kunstplein 15, maar hij was ook bereid om enkele
gastlessen te geven aan de kinderen uit groep 4 en 5
van de leren-leren-groep.
Door hen de beginselen van het schaken aan te leren
kunnen zij bij de verdere lessen hun schaakvaardigheden uitbreiden. Dit met als doel om hen te leren
omgaan met nieuwe en meer abstracte denkstrategieën. Wellicht gaan we in het voorjaar dan een vervolg
op de lessenserie aanbieden.

Groepen 7 en 8 bezoeken
Expeditie Reggesteyn
Om leerlingen kennis te laten maken met
een voortgezet onderwijsschool en de
lessen die daar gegeven worden, hebben we
deelgenomen aan Expeditie Reggesteyn.
Dit jaar was deze op loctatie Willem de
Clerq. We volgden een tiental minilesjes en
kregen zo een indruk van hoe het toegaat
op een middelbare school. De komende
maanden kunnen ouders en kinderen zich
verder oriënteren op alle mogelijke vervolgscholen door de verschillende open dagen
te bezoeken.
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Themadag Geestelijke
Stromingen over het
Jodendom
Tijdens onze halfjaarlijkse themadag
Geestelijke Stromingen hebben we deze
keer kennisgemaakt met het Jodendom.
De jongste groepen besteedden aandacht aan allerlei culturele verschijnselen
bij het geloof. Zo werden er ‘dreidels’
gemaakt. Dit zijn kleine tolletjes.
De middenbouwgroepen gingen in
gesprek met de heer Jan Noordman die
over het Joodse geloof sprak.
De bovenbouwgroepen bezochten
de synagoge in Enschede en kregen
daar alles te horen over de tradities en
gewoontes van deze religie.

Teamleden volgen cursus
Met Sprongen Vooruit
Om ons rekenonderwijs te verlevendigen
maken we gebruik van de materialen van
Met Sprongen Vooruit. Want via (beweeg)
spelletjes leren rekenen is het allerleukst en
geeft soms het beste inzicht! Dit schooljaar
volgen juf Ina en juf Miranda de cursus om
zich de didactieken en materialen van groep 7
en 8 eigen te maken. Voor de overige leerjaren hebben we de cursussen al gevolgd.

Jaarlijkse ROOS-dag met als
thema Boeiend Onderwijs
Deze studidag voor al het personeel van Stichting ROOS
werd ingeleid door onze algemeen bestuurder Berthold
van Leeuwen en daarna door Nora Steenbergen van het
SLO die spraken over voorwaarden voor boeiend onderwijs.
Daarna waren er twee worskshoprondes waar leerkrachten konden kennismaken met nieuwe initiatieven en ideeën om leeractiviteiten aantrekkelijker
te maken. Zo waren er worskhops over buiten leren,
‘escape rooms’ in de klas, rekenmatten, wetenschappelijk onderwijs met alledaagse materialen en leerzame
gezelschapsspellen in de klas. En natuurlijk was er een
heerlijke lunch. Een inspirerende dag!
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Leren-leren-groep

Aan de slag met je leerhouding
Na de herfstvakantie is de leren-leren-groep weer gestart. Hier
krijgen 23 leerlingen uit groep 4 t/m 8 op woensdag les bij locatie
Kruidenwijk. Dit is geen plusgroep waar meer- of hoogbegaafde
kinderen samenkomen. Het uitgangspunt om leerlingen in deze
groep te plaatsen ligt niet bij begaafdheid, maar bij het (nu nog)
onvermogen om een goede leerhouding te ontwikkelen. Voor de
jonge kinderen zijn de lessen preventief, voor de oudere kinderen
soms curatief. Daarbij moeten de kinderen wel een dag les in de
eigen groep kunnen missen.
De kinderen werken met een eigen
map, waarin verschillende soorten
werk zit.
Hoe ik groei
Hierin zitten bladen waarmee we
kunnen reflecteren op onze eigen
ontwikkeling. Hiervoor gebruiken
we de Doelen en Vaardigheden voor
Ontwikkeling van het SLO.

Doorgaans zijn het met name de
gebieden van zelfsturing, motivatie
en zelfinzicht die het meest ontwikkeld moeten worden. Bij de lessen
krijgen de kinderen inzicht in of ze
meer creatief, analytisch of kritisch
kunnen denken.
Verder krijgen ze les over ‘denken
over denken’. Hierbij komen de volgende metaforen regelmatig terug:

▶ Een olifantenpaadje

.
‘Onze hersens laten zweten’
Want écht leren kost inspanning.
Als er geen inspanning is dan is er
vaak ook geen sprake van leren.
Wekelijks vullen de leerlingen een
blad in waarbij ze hun ‘worsteling
van de week’ moeten beschrijven.
Als er geen worstelingen waren,
betekent dat dat we dus nog meer
de uitdaging moeten opzoeken.
Want we gunnen iedereen regelmatig ‘een mentale worsteling’. Daarna
bespreken we de gedachtes die bij
je opkwamen toen de worsteling
plaats vond.
‘Andere denkstraatjes proberen’
We verkennen nieuwe mogelijkheden van denken door elke week een
Denksleutel te behandelen. Hierbij
wordt het creatief denken gestimuleerd en leren we onszelf te concentreren en om niet op te geven bij het
denken. Na het behandelen van vele
denksleutels, weten de kinderen
dat je altijd een ander denkstraatje
kunt proberen als je vastloopt.
‘Olifantenpaadjes in je hersenen
maken’
Kennis over de werking van hersenen is belangrijk: hoe maken
hersenen verbindingen en geven ze
je nieuwe denkmogelijkheden? Als
metafoor gebruiken we de ‘olifantenpaadjes’. Dit zijn de afsnijdpaadjes die mensen maken, wanneer
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een route sneller en makkelijker
kan. Deze moeten regelmatig
‘bewandeld’ en dus herhaald worden voordat ze uitgesleten raken
en een blijvende nieuwe verbinding
tot stand brengen. Zo werkt het dus
ook met verbindingen in de hersenen.
‘Doorwerk’werk in de eigen
groep
Om de kinderen hun worstelingen
en het maken van fouten te gunnen
geven we ze uitdagend werk op
taal- en rekengebied mee, waar ze
in de klas aan kunnen werken. Bij de
leren-leren-groep kijken we dit na
en bespreken de fouten. De jongere kinderen hebben allemaal een
ouder leermaatje die hun helpen
met nakijken en het bespreken van
de fouten.
Huiswerk
Ook thuis werken de kinderen aan
opdrachten. Bij deze opdrachten
staan de hogere ordes van de Taxonomie van Bloom centraal: analyseren, evalueren en creëren.

Jaarverslag MR
MR Reggewinde heeft een goed jaar gehad, de MR is
tevreden met de resultaten waar we in het afgelopen
schooljaar aan gewerkt hebben.
De MR was op sterkte en we
hebben goed samengewerkt.
Met de verkiezing van Leonie
Schoppink feliciteren wij haar
en onszelf omdat wij blij zijn dat
Leonie ons komt versterken.
Wij danken Jacobus Postma voor
zijn inzet afgelopen 3 jaar en
kijken hier positief op terug. Dat
wij ook vertegenwoordigd zijn in
de GMR verstevigd onze betrokkenheid.
De MR heeft met de nieuwe
ROOS-bestuurder Berthold van
Leeuwen gesprekken gehad.
Duidelijk is geworden dat
beide Reggewinde locaties als
organisatie en teams elkaar
versterken, dat is een mooie
uitkomst van de fusie en geeft

kansen naar de toekomst. De
school is gegroeid en samenwerking tussen de locaties en
ROOS netwerk in de gemeente
zal de aandacht hebben van MR
komende periode.
Namens MR
Martin Middelkamp

Reggewinde in de GMR
In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) worden alle beleidszaken besproken die
alle scholen binnen Stichting ROOS aangaan. In de GMR zijn 4 leerkrachten en 4 ouders vertegenwoordigd. Zij zitten hier op eigen titel in en kunnen zonder last- of ruggespraak besluiten nemen.
Sinds dit schooljaar hebben er 3 personen die verbonden zijn aan de Reggewinde zitting in de
GMR. Dit zijn juf Jeanette Raben en Yvonne Siccama en Marjon ter Haar. Deze laatste twee delen
één zetel. Hieronder stelt Yvonne zichzelf voor:
Mijn naam is Yvonne Siccama, ik ben moeder van
Tijs, Bas en Luuk Siccama. Toen de oproep kwam
voor de GMR was ik gelijk enthousiast. Ik heb daarover gesproken met één van de andere GMR leden.
De tijdsinvestering was voor mij nog wel even een
twijfel maar samen met Marjon ter Haar, moeder
van Sarah en Sophie zijn we ervoor gegaan. Ik vind
het vooral erg interessant om op stichtingsniveau
mee te denken over beleid. Nu zijn we voornamelijk bezig met de stukken en overleggen rondom
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de fusie tussen ROOS en Quo Vadis. Een mooi
traject. Ik heb hiervoor ook een koffie en cake
sessie (die voor de ouders georganiseerd waren)
bezocht. Daarnaast was er ook een bijeenkomst
voor de GMR leden van zowel Quo Vadis als ROOS.
Een goede bijeenkomst met een hele duidelijke
gezamenlijke visie vanuit de stichtingen.Ik wil me
graag inzetten om in samenwerking met directie
de stichting te laten groeien en hierbij de belangen
van kinderen voorop te stellen.
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Vreedzame school blok 3

We hebben oor

voor elkaar

De lessen van blok 3 zijn
gericht op:
We zijn deze week met de lessen uit Blok 3 ‘We hebben oor voor
elkaar’ gestart. In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor
elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten
mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.
De kinderen leren wat goed en
slecht luisteren is. In tweetallen
oefenen de kinderen om naar elkaar
te luisteren. De een vertelt, de ander
luistert. Goed luisteren kan je zien
aan oogcontact, knikken, actieve
lichaamshouding en herhalen wat
de ander zegt.

De kinderen leren zich in
een ander te verplaatsen.
Ze leren dat het belangrijk
is om goed naar elkaar te
luisteren en duidelijk te
zeggen wat je bedoelt.

We spreken dan over het hebben van
verschillende ‘gezichtspunten’. We
kijken soms anders tegen dezelfde
dingen aan, omdat we verschillende
ervaringen en gevoelens hebben en
omdat we uit verschillende gezinnen
komen. Op deze manier leren we de
kinderen met meningsverschillen
om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen
argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van
een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen
moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand
die pest moet streng gestraft worden’.

•

•

•

•

•
Dit voorkomt dat er misverstanden
en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat
daarmee zien dat je de ander goed
begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat
mensen op verschillende manieren
naar dezelfde dingen kunnen kijken.
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De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals
duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen
in het gezichtspunt van een ander,
verschil van mening overbruggen.

•

Duidelijk vertellen. Goed
kunnen communiceren
is erg belangrijk bij het
oplossen van conflicten.
Een slechte communicatie
kan conflicten verergeren.
Goed en slecht luisteren.
De kinderen leren actief
naar elkaar te luisteren,
goede vragen te stellen en
samen te vatten wat de
ander heeft gezegd.
Misverstanden. Wat de
een bedoelt en hoe de
ander het begrijpt. Ze leren
te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan
verschillen.
Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie
van een ander.
Een mening onderbouwen
met argumenten, in de
bovenbouw door middel
van debatteren.
Het overbruggen van
meningsverschillen en
komen tot overeenstemming.
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