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OUDERRADEN ZOEKEN VERSTERKING
LEERLINGENZORG OP REGGEWINDE
FIRST LEGO LEAGUE

Een terugblik op
de eerste weken
De zomervakantie ligt alweer een tijdje achter ons, de herfst lijkt
echt begonnen als ik naar buiten kijk. De leerlingen hebben de
zogenaamde ‘Gouden Weken’ met hun (nieuwe) meester/juf en
nieuwe klasgenootjes mogen beleven. En nu maar hopen dat de
leerlingen het hele schooljaar als gouden weken mogen ervaren.
Voor mij als directeur stonden de eerste weken vooral in het
teken van de vele nieuwe inschrijvingen. Opvallend hoeveel
ouders in deze korte tijd hun kinderen bij ons hebben aangemeld. Fijn dat we groeien! Mocht u ouders kennen die een
school zoeken, wijs ze gerust de weg naar Reggewinde.
Deze eerste weken hebben de leerkrachten en leerlingen hun
eerste ervaringen op kunnen doen met de nieuwe opzet van
ons rekenonderwijs. We willen proberen nóg beter aan te sluiten bij het niveau van de leerlingen waarop zij het beste rekeninstructie kunnen krijgen. Met als doel frustraties en faalangst
weg te nemen en hen zoveel mogelijk uit te dagen zich op dit
vakgebied te ontwikkelen.
Zoals al eerder gemeld, ontwikkelt Reggewinde beleid om meer
recht te doen aan leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn. Juf
Vanessa is inmiddels gestart met een opleiding tot hoogbegaafdheidsspecialist. Meester Lennert is de woensdagen uitgeroosterd
van lestaken voor zijn eigen groep om te werken met deze doelgroep. We houden u op de hoogte van deze mooie ontwikkeling.
We zitten vol plannen en hebben veel ambities. Afgelopen dinsdag heeft het team de eerste training gehad van een muziekdocente. We willen dit schooljaar ons muziekonderwijs verbeteren en een nieuwe, uitdagende muziekmethode kiezen.
Ook is een nieuw cultuurproject gepland, zoals afgelopen
schooljaar met ‘De Regge verbindt’ al is opgezet.
Ten slotte kan ik u melden dat onze school op 8 november
bezoek krijgt van 2 visitatoren. Zij bezoeken enkele klassen, bekijken de schoolplannen, spreken met leerkrachten en geven vervolgens in een rapport hun bevindingen
weer. Dit is een vrijwillig, door de school aangevraagd
onderzoek met als doel van deskundige buitenstaanders
te vernemen op welke terreinen we op de goede weg zijn
en waar we ons in kunnen verbeteren. Uiteraard delen we
deze bevindingen met u als ouders.

Vorig schooljaar hebben we als
school meegedaan aan de pilot
Meer en Beter Bewegen. Hierbij
hebben we kennisgemaakt met
de SportFUNdamentals en de
Daily Mile. Door middel van 4
leskaarten en 4 spelsportkaarten krijgen we panklare oefenstof om in te zetten bij de gymles, maar ook bij de Daily Mile.
Met ingang van dit schooljaar is de
locatie Kruidenwijk gestart met de
Daily Mile. Het doel van de Daily
Mile is heel simpel: blije en fittere
kinderen door 15 minuten (hard)
lopen op school. De impact van
het inzetten van de Daily Mile kan
enorm zijn, niet alleen de conditie
van de kinderen, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag
en algehele welzijn kan vooruitgaan. De groepen 3 t/m 8 lopen elke
dag een kwartiertje meerdere rondjes om de school heen.

Welkom:
Job Nijland
Thijs Nijland
Mischa van Elburg
We wensen jullie een hele fijne
tijd bij ons op school!

Rob Huberts, directeur Reggewinde
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Kennismaken
met sport
Aan het begin van het schooljaar hebben alle kinderen
een folder en boekje meegekregen met daarin het
aanbod voor kennismaken met sporten en cultuur.
Opgeven voor het kennismaken met sporten kan via
www.kennismakenmetsporten.nl. Voor kennismaken
		
met cultuur kan dat via
www.kennismakenmetcultuur.nl.

Ouderraden
zoeken
versterking
De ouderraden van locatie Hellendoorn en locatie Kruidenwijk zoeken versterking. Heb je zin
om mee te helpen met het bedenken en uitvoeren van niet-lesgebonden activiteiten voor de
kinderen? En bij te dragen aan het gevoel van
verbondenheid en de sfeer op de school van uw
kind? Schroom dan niet en kom ons versterken.
Interesse? Schiet dan één van de ouders uit de
ouderraad aan, of stuur een mail naar:
Locatie Kruidenwijk:
Lisette (lisette.schutten@reggewinde.nl)
Locatie Hellendoorn:
Sandra (sandra.hoefsmit@reggewinde.nl) of
Bert (bert.bossink@reggewinde.nl).

Leerlingenraad
Evenals vorig schooljaar, willen we ook nu weer maandelijks met de
leerlingenraad vergaderen. De leerlingenraad vergadert afwisselend
op de locatie Kruidenwijk/Hellendoorn. Tijdens de eerste vergadering
kiest de leerlingenraad een voorzitter en een secretaris. De directeur
van de school vertegenwoordigt het team in de leerlingenraad.
De groepen 5 t/m 8 zijn vertegenwoordigd en praten mee over het
beleid van de school. Het vorig
schooljaar is onder andere gesproken over de bestemming van de
schoolreisjes, het aanschaf van spelmateriaal en de inrichting van het
schoolgebouw. Via de nieuwsbrieven houden we u ook dit schooljaar
weer op de hoogte.
Op dit moment is het nog even
onduidelijk op welke dagen de
leerlingenraad kan vergaderen, we
moeten namelijk rekening houden
met verschillende andere activi-

Nummer 2 - oktober 2018

teiten zoals zwemmen, gymmen,
lessen aan hoogbegaafde leerlingen
enz. Zodra we hierover een besluit
hebben genomen, worden deze
vergaderingen opgenomen in de
Parro-kalender.
Dit schooljaar zitten de volgende
leerlingen in de leerlingenraad:
Voor de locatie Kruidenwijk:
Thijmen (groep 5), Devyn (groep 6),
Maura (groep 7) en Sander en Zoë
wisselen elkaar af (groep 8).
Voor de locatie Hellendoorn:
Fay (groep 5), Pim (groep 6), Leon
(groep 7) en Riemer (groep 8)

Kalender oktober
• 4 oktober
Startgesprekken
• 5 oktober
Studiedag team
leerlingen vrij
• 6 oktober
T.I.B. Ravijnloop
• 9 oktober
Schoolfotograaf (K)
• 9 oktober
Startgesprekken
• 16 oktober
Spreekuur Schoolmaatschappelijk Werk op loc H
• 22 oktober
Start herfstvakantie
• 24 oktober
Volleybal basisscholentoernooi
• 28 oktober
Diepe Hel Holterbergloop
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Als het normale
onderwijsaanbod je
niet aanzet tot
leren leren
We mogen onze school wel als een adaptieve en kindgerichte
school typeren. Dat blijkt uit het feit dat we in de normale
lessituatie in de onderwijsbehoefte van bijna alle leerlingen
kunnen voorzien. Dit doen we door ons aanbod af te stemmen
op de leerling. Soms door verlengde instructies, een pas op de
plaats of herhaling, maar ook door verdieping, verrijking en
versnelling.
Toch zijn deze aanpassingen niet
voor alle leerlingen voldoende om in
hun onderwijsbehoefte te voorzien.
Voor kinderen die moeite hebben
met de leerstof is een complete
zorgstructuur is ingericht om te
zorgen dat ze met extra middelen
en hulp zich blijven ontwikkelen.
Voor hoogbegaafde leerlingen is
deze structuur er nog niet, zowel
op schools als bovenschools niveau.
De Reggewinde wil dit de komende
jaren veranderen.
Leren leren
Waar een niet-hoogbegaafd kind in
de basisschoolperiode ervaart dat
leren moeite, energie, planning en

4

doorzettingsvermogen kost, zal een
hoogbegaafd kind dat nauwelijks
ervaren. De hoogbegaafde kinderen
gaan in die zin met een ontwikkelingsachterstand naar het voortgezet onderwijs. Zij hebben niet de
kans gekregen om de juiste strategieën en houding te verwerven
die nodig is om succesvol te leren.
Een hoogbegaafd zal zich dat in het
vervolgonderwijs nog eigen moeten
maken. Dit leidt vaak tot problemen
in de ontwikkeling op het voortgezet onderwijs.
Onderpresteren
Hoogbegaafde kinderen kunnen
zich eenzaam voelen en niet erkend

in hun mogelijkheden. Om niet op
te vallen en toch maar zoveel mogelijk aansluiting te vinden, passen
ze zich aan aan wat hen van het
schoolsysteem en hun leeftijdsgenoten verlangd wordt (onderpresteren). Ze zullen op school ‘braaf ’ meedoen met alle lessen, maar worden
tekort gedaan in hun ontwikkelingsbehoefte. Deze situatie is niet
voor elk kind even lang houdbaar.
Daarom zien ouders soms thuis
een heel ander kind: een kind dat
gefrustreerd raakt, met de uitingen
en klachten die daar bij horen.
Vroeg signaleren
Als we als school deze leerlingen
niet vroegtijdig signaleren, dan is er
een vergrote kans dat ze een ongelukkige schoolperiode tegemoet
gaan. Ze voelen zich anders; snappen niet waarom de leerkracht alles
zo eenvoudig mogelijk en in kleine
stapjes aanbiedt en hebben een
andere belevingswereld dan hun
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leeftijdsgenoten. Pas als een onderzoek hen duidelijk maakt dat de
oorzaak van het ‘anders voelen’ niet
aan hen ligt, maar aan hun vergrote
cognitieve vaardigheden, dan valt er
een last van hun schouders: het lag
dus niet aan wie ik ben of aan mijn
persoonlijkheid…
Het team laat zich daarom dit
schooljaar scholen in vroegsignalering van hoogbegaafde kinderen, zodat we hen tijdig kunnen
voorzien van het juiste onderwijsaanbod. Karin van de Vegte (hoogbegaafdheidexpert van het Samenwerkingsverband) zal het team
tijdens twee studiedagen trainen
om deze kinderen eerder in beeld te
krijgen.
Leren-leren-training
Zodra we zicht hebben op deze
leerlingen, moeten we ze onderwijs aanbieden dat voorziet in
hun behoeftes. Een aanbod dat is
toegespitst op ‘leren leren’ en hun
cognitieve mogelijkheden. Hoogbegaafde leerlingen zullen, net als
een ieder van ons, zich het best
begrepen voelen en kunnen communiceren als ze in contact zijn met
gelijkgestemden. Daarom gaan we
dit jaar starten om deze kinderen
wekelijks met elkaar in contact te
brengen en te werken aan opdrachten die ook hen voor uitdagingen
zullen stellen. We reflecteren dan op
het leerproces en op de verworven
nieuwe houdingen en vaardigheden.
Deze ‘leren-leren-training’ start in
oktober op de woensdagen. Er is
een training voor kinderen uit groep
3/4/5 en 6/7/8. Meester Lennert
zal de lessen geven met advies en
begeleiding van Karin van de Vegte.
Mocht deze training nodig zijn voor
de ontwikkeling van uw kind, dan
neemt de leerkracht hierover contact met u op.
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Leerlingenzorg
op Reggewinde
Op het moment dat een kind op 4-jarige leeftijd zijn schoolloopbaan begint bij ons op Reggewinde, is de verwachting
dat het zich leeftijdsadequaat ontwikkelt op cognitief en
sociaal-emotioneel gebied. De leerkrachten volgen het kind in
zijn/haar ontwikkeling. Als de leerkracht signaleert dat deze
ontwikkeling niet volgens verwachting verloopt, zal de leerkracht eerst zijn eigen expertise inzetten om te onderzoeken
welke ondersteuning er ingezet kan worden.
Mocht er een aanpassing gedaan worden in de standaard aanpak in
de klas, dan zal de leerkracht dit bespreekbaar maken met de ouders.
Het kan voorkomen dat de hulpvraag door de leerkracht niet zelf
beantwoord kan worden. Dan heeft de leerkracht de mogelijkheid om
gebruik te maken van het interne zorgsysteem van de school. Op dat
moment komt de Intern Begeleider (IB-er) in beeld. Op onze school is
de IB-er juf Josine.De IB-er gaat samen met de leerkracht bekijken wat
er nodig is om de hulpvraag beantwoord te krijgen. In eerste instantie
zal gekeken worden of er binnen het team mogelijkheden zijn. Als
blijkt dat er meer nodig is om aan de hulpvraag te kunnen voldoen,
hebben we als school de mogelijkheid om het Schoolondersteuningsteam (SOT) erbij te betrekken.
Het SOT bestaat bij ons op school uit een schoolverpleegkundige, een
schoolcoach, een orthopedagoog, de leerkracht, de IB-er en de directeur.
Voor de bespreking worden de ouders uitgenodigd. Ook is het mogelijk
om het team uit te breiden met andere zorgprofessionals die betrokken
zijn bij het kind, zoals bijvoorbeeld een logopediste of een fysiotherapeut.
Ouders worden door de leerkracht en/of IB-er meegenomen in het proces naar een SOT-bespreking toe door middel van gesprekken.
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Dit jaar hebben we twee teams opgegeven voor de First Lego
League. Verschillende leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben zich
hiervoor opgegeven. Het betreft een team in de Kruidenwijk en
een team in Hellendoorn. Gedurende het traject in aanloop naar
de regionale finale op zaterdag 15 december in Deventer, zullen
de teams contact hebben met elkaar. Ze zullen gaan overleggen,
elkaar kritische vragen stellen om zo elkaars ontwerpen te
verbeteren.

First Lego League

W

at is de First Lego
League? De First Lego
League is een wedstrijd
die jongeren tussen de 9 en 15 jaar
uitdaagt om de maatschappelijke
rol van techniek en technologie te
onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten worden elk jaar opgehangen
aan een thema en gedefinieerd in
de jaarlijks wisselende “Challenge”.
De kinderen werken in teams van
maximaal tien deelnemers om de
opdrachten zo goed mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens regionale en nationale finales.

en technologie en presenteert de
uitkomst tijdens de regionale en
landelijke finale. Bij het uitvoeren
van het onderzoek wordt van de
kinderen verwacht dat zelf initiatief
nemen en met behulp van verschillende bronnen op zoek gaan naar

een probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag
de dag mee te maken hebben. Vervolgens moeten de kinderen zelf op
zoek naar een creatieve oplossing,
die ze vervolgens presenteren op de
finaledagen.

De teams moeten een volledig
autonomie robot ontwerpen, programmeren en bouwen. Daarbij
maken ze gebruik van het LEGO
MINDSTORMS systeem. De robot
mag alleen geprogrammeerd worden met bepaalde software. Met
deze robot moet tijdens de finaledagen wedstrijden worden gespeeld
op een opdrachtenparcours, waarbij punten te verdienen zijn. Het
parcours is zo ontworpen dat beginnende teams vrij eenvoudig punten
kunnen halen. Voor gevorderde
teams is het echter onmogelijk om
alle punten in de wacht te slepen.
De First Lego League is meer dan
alleen een robotwedstrijd. Elk team
voert binnen het jaarlijks thema
een eigen onderzoek uit over de
maatschappelijke rol van techniek
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De Vreedzame School

Blok 2 We lossen conflicten zelf op
Wij starten de komende week met de lessen uit Blok 2 (We lossen
conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te
leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

D

e lessen zijn onder andere
gericht op het verschil tussen
conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je
wilt bijvoorbeeld allebei iets anders
doen of hebben. Bij een conflict wil
je een oplossing bedenken waar je
allebei tevreden mee bent. Je zoekt
naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven.
Wanneer conflicten met geweld
gepaard gaan, spreken we van
ruzie. We leren kinderen dat je op
drie manieren kunt reageren op een
conflict. Of je loopt weg, je zegt niet
wat je ervan vindt. Of je reageert
agressief, je bent boos en wordt
driftig. Of je staat stevig, je komt op
voor jezelf en houdt ook rekening
met de ander: je zoekt naar een
win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen
zelf hun conflicten op te lossen met
behulp van de LOS HET OP-KAART.
In groep 3 tot en met 8 leren de

kinderen dat met behulp van het
stappenplan PRAAT HET UIT. In de
bovenbouw gaan de lessen over
kritisch naar jezelf kijken, hoe je
met je eigen mening en met kritiek
omgaat. En wordt ook gekeken
naar conflicten in de wereld en de
rol van de Verenigde Naties.
In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’
hebben de kinderen geleerd:
• om te praten over de sfeer in de
groep
• om elkaar opstekers te geven, iets
positief te zeggen over iemand en
wat dat met iemand doet
• om een takenlijst voor in de klas
te maken en de taken eerlijk te
verdelen
• dat iedereen een eigen mening
mag hebben
• om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat
hoe je met elkaar omgaat
• dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft om samen te
werken

Tip voor thuis
Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ en ‘afbrekers’? Vraag ernaar
en praat er over. Laat uw kind
weten wanneer hij of zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. Stimuleer
om ‘opstekers’ te geven.Doet u
dat zelf ook naar uw kind en noem
daarbij dan de term ‘opsteker’.
Voor de ouders van kinderen uit
groep 1 tot en met 6: bespreek
de kletskaart van blok 2 met uw
kind. Deze kaarten worden u via
Parro toegezonden.

Nieuws van
De vakantie is alweer een tijdje
voorbij! Zo langzamerhand zit
iedereen weer in het ritme van
naar school gaan. Het zomerlezen
is inmiddels een bekend begrip en
we hopen dat er weer vele boeken
mee gingen op vakantie. Want
elke dag 10 minuten lezen voorkomt de zogenaamde zomerdip;
het 1 à 2 leesniveaus terugzakken
tijdens de vakantie.

Nummer 2 - oktober 2018

Is het gelukt? Lezen de kinderen nog
op hetzelfde leesniveau van voor de
zomervakantie? Of willen ze wellicht nog even extra oefenen? Dan
kan dat door naar deze link te gaan:
http://www.avi-lezen.nl/site/
k-portal/kinderen.htm.
Lezen is van groot belang voor elk
kind. Een goede beheersing van het
technisch lezen zorgt ervoor dat

teksten vlot gelezen kunnen worden.
Dit zorgt voor een hoger begrip van
de tekst en meer leesplezier. En wie
plezier in lezen heeft gaat meer lezen!
Op www.avi-lezen.nl is meer informatie te vinden voor ouders over
lezen, leesniveau en technisch lezen.
We wensen iedereen weer een fijn
schooljaar met natuurlijk veel leesplezier!
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crossloop

Alle kinderen en vrijwilligers:

bedankt, toppers!

