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NIEUWS

NIEUWE REKENMETHODE
WE HEBBEN HART VOOR ELKAAR
OUDERAVOND MET NORA STEENBERGEN

De terugblik
van Rob

Zoals u weet, werken we sinds dit schooljaar steeds intensiever
samen met de beide andere openbare basisscholen in Nijverdal/
Hellendoorn, ‘t Heem en de Peppel. Natuurlijk merken de leerlingen en u als ouder nog niet direct iets van deze samenwerking,
maar als personeel merken we steeds meer de resultaten ervan.
Zo hebben we in december een gezamenlijke studiedag gehouden.
In december hebben de teams aan
elkaar hun specifieke kwaliteiten en
beleid gepresenteerd. Basisschool
de Peppel heeft zich de laatste jaren
bezig gehouden met talentontwikkeling en werkt iedere week een
middag in ateliers. Dit betekent
dat leerlingen van groep 1 t/m 8 in
groepjes bij elkaar zitten en iedere
leerling op zijn/haar eigen niveau
werkt aan creatieve, kunstzinnige
opdrachten. Basisschool ‘t Heem
werkt al vele jaren aan Meervoudige
Intelligentie. Zij geven de leerlingen
de gelegenheid te werken vanuit
hun eigen voorkeursintelligentie,
zoals natuuropdrachten, muziekopdrachten, rekenopdrachten,
taalopdrachten enz. Zo ontdekken de leerlingen welke talenten
ze hebben en kunnen deze verder
ontwikkelen. Reggewinde presenteerde het beleid dat ontwikkeld is
ten aanzien van het lesgeven aan
leerlingen die meer- of hoogbegaafd
zijn. Na de presentaties konden
de leerkrachten in workshops ook
lessen van elkaar volgen. Een leerzame en boeiende dag. We merken
dat we door dergelijke studiedagen
te organiseren, elkaar beter leren
kennen en elkaar sneller opzoeken
om samen te werken.
Een ander resultaat van de samenwerking is dat alle drie de scholen
regelmatig het verzoek van ouders
krijgen of hun zoon/dochter overgeplaatst kan worden van een
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andere basisschool naar één van
onze scholen. Samen met de Intern
Begeleiders (die ook veel samenwerken) geven we ouders dan een
advies welke basisschool het meest
geschikt is voor hun kind.

kunstenaars filmpjes maken, gaan
ze kennis maken met de kinderliedjes uit de tijd van hun grootouders,
leren ze kunstwerken van kosteloos
materiaal te maken en leren ze
foto’s te maken die met het thema
te maken hebben. In april wordt
aan dit thema gewerkt.
Tot slot wil ik onderstaande leerlingen welkom heten op onze school.
Ik wens ze een hele fijne tijd toe!
Rob Huberts

Op 17 januari hebben we weer onze
jaarlijkse open dag gehouden. Ook
deze dag is gezamenlijk voorbereid.
De open dag was vooral bedoeld
voor ouders die op zoek zijn naar
een school voor hun kleuter. Maar
ook ouders waarvan hun kind al op
een andere basisschool zit, hebben
we mogen ontvangen. Net als vorig
schooljaar mochten beide locaties
weer veel bezoek ontvangen.

Welkom!
Rinn Koning
Wayne Kirkove
Isa Enserink
Thom Schuurman
Pien Ottes

Mooi te zien dat we
ook weer een behoorlijk
aantal nieuwe leerlingen
ingeschreven hebben. Het
ziet er naar uit dat we ook
het komend schooljaar weer
groeien in leerlingenaantal!
Tenslotte is het de moeite waard
te vermelden dat we in januari een
teamvergadering hebben gehad
waarbij vier kunstenaars ons hun
plannen hebben gepresenteerd met
betrekking tot de opdrachten voor
de cultuurweken die al twee jaar in
het teken staan van het thema ‘De
Regge verbindt’. Dit jaar leren de
leerlingen onder begeleiding van de

Kalender
• wo 05 februari
Schooldamtoernooi
MR-vergadering
• ma 10 en di 11 februari
Gezondheidscheck groepen 2K en 7K
• vr 14 februari
Talentenshow Reggewinde
• ma 17 t/m vr 21 februari
Voorjaarsvakantie
• wo 19 februari
Schoolbasketbaltoernooi
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Getal en Ruimte Junior

Onze nieuwe
rekenmethode!
Het afgelopen jaar heeft het team zich georiënteerd op een
nieuwe rekenmethode. Na een periode van vergelijking en proefdraaien hebben we nu een keuze gemaakt. De komende jaren
wordt geleidelijk de methode Getal en Ruimte Junior ingevoerd.
Waarom deze methode?
We zochten een methode die goed
zou aansluiten bij onze manier
van werken. Het moest niet een
methode worden waar uitsluitend digitaal gewerkt kan worden, omdat we rekenen voor het
grootste deel ook als schriftelijke
activiteit zien. Daarbij moet de
verwerking van de lessen ook goed
zelfstandig uitgevoerd kunnen
worden in taaktijd. Omdat we leerlingen hebben die naast de gewone
stof nog extra uitdaging nodig
hebben of juist een vereenvoudigde
leerlijn, moet de methode ook deze
twee groepen goed kunnen bedienen. Onze ervaring met de oude
methodes leerde ons dat we het
fijner vinden om per week aan één
rekendoel te werken en niet aan
meerdere.

De methode Getal en
Ruimte Junior kwam op al
deze punten het beste aan
onze wensen tegemoet.
Voor leerkrachten op de Reggewinde is een methode slechts een
leidraad en zal de leerkracht aanpassingen doen om de leerstof nog
effectiever over te brengen. Zo zullen Bewegend Leren en de spelletjes
van Met Sprongen Vooruit ook een
onderdeel blijven van ons rekenonderwijs. Ook geeft de methode
mogelijkheid tot digitale verwerking per groep waar wenselijk.
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Wat is kenmerkend aan deze
methode?
Omdat iedere week één nieuw
rekendoel wordt behandeld, is er
veel ruimte voor oefening. Zo kunnen leerlingen zich de rekenvaardigheid echt eigen maken voordat
ze gaan toepassen. Ook binnen de
week is er een vaste structuur met
automatisering en memorisering
van de basis rekenvaardigheden.
In groep 3 tot en met 5 bouwen leerlingen zelfvertrouwen op door één
rekenstrategie per onderwerp toe
te passen. De uitleg van de strategie
staat expliciet in het leerlingmateriaal. Dit helpt ze ook bij het zelfstandig werken. In de hogere groepen
leren ze ook strategieën waarmee
ze handig kunnen rekenen.
Voor de excellente rekenaars is er
een apart boek ‘Meesterwerkboek’
met drie grotere opdrachten per
week, opgebouwd volgens de
hogere niveaus van de taxonomie
van Bloom.
Passend onderwijs voor leerlingen
die het basisniveau niet halen, is
er vanaf groep 5 de niveaulijn. De
leerlingen werken aan hetzelfde
leerdoel als de rest van de klas,
maar gaan tijdens de zelfstandige
verwerking in handelingsniveau en
moeilijkheidsgraad één of meerdere
stapjes terug.

aan met een stappenplan. Leerlingen leren dan verhaaltjessommen
oplossen volgens een gestructureerd stappenplan. Ze gaan in een
lesweek van ‘kale sommen’ geleidelijk over naar toepassing in ‘verhaaltjessommen’.
In Getal & Ruimte Junior zijn de tussenstappen in rekenopgaven even
belangrijk als de uitkomst. Leerlingen schrijven de tussenstappen op
(of vullen ze digitaal in). Zo leren ze
systematisch een rekenopgave op
te lossen. Hoofdrekenen betekent
niet uit het hoofd leren, maar met
het hoofd rekenen in deze methode.
Hoe gaat de invoering?
In de komende jaren wordt de
methode geleidelijk in alle groepen ingevoerd. We starten in de
onderbouw en daarna komen de
hogere groepen aan de beurt. Na de
voorjaarsvakantie zullen de groepen 3 en 4 al met de methode Getal
en Ruimte Junior gaan werken. De
groepen 5 en 6K werkten als proef
al in deze methode en zullen dat
blijven doen.

Leerlingen vinden het vaak moeilijk om de juiste bewerking uit de
context som te halen. Daarom pakt
deze methode dit systematisch
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Terugblikken

op december en januari
Vuurwerkles bij RTV
Oost
Stichting De Welle verzorgt elk jaar
vuurwerklessen voor groep 7/8. Ze
krijgen dan voorlichting over regels
en veiligheid. RTV Oost wilde hier een
reportage van maken en koos onze
school als opnamelocatie. Er waren
opnames en interviews met leerlingen
in de klas.

Kunstweken over
beroemde schilders
In verschillende groepen is in de
maand januari aandacht besteed
aan een beroemde schilder. Dit in het
kader van de landelijke Kunstweken.
Zo besteedde groep 1/2H aandacht
aan Kandinsky, groep 3/4 aan Keith
Haring, groep 5/6 aan Van Gogh en
7/8 aan Picasso. Na het krijgen van
informatie over de kunstenaar en zijn
stijl, gingen de kinderen zelf aan de
slag met deze kunststijl. De resultaten komen in een ‘online museum’.

Clinic Reggesteyn

In verband met het 25-jarig bestaan van Reggesteyn kregen alle scholen een clinic aangeboden
verzorgd door Edward Huisman (docent gymnastiek) over de nieuwe spelen die bij de Koningsspelen
geïntroduceerd worden. Nieuw is o.a. het spel Yukigassen waarbij leerlingen met zachte ‘sneeuwballen’ elkaar moeten raken in een veld met schuilplekken. We kregen de zachte ballen ook cadeau van
Reggesteyn om zelf te gebruiken bij gym. Waarvoor
dank!
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Schakers Reggewinde domineren schoolschaaktoernooi

De schakers van de Reggewinde waren ook dit jaar o.l.v. Bob Faber weer succesvol bij het schoolschaaktoernooi.
Team 1 sleepte de eerste prijs in de wacht en Team 2 de tweede prijs. Bij het individuele klassement was Juliette het
beste meisje en Torben de beste jongen. Van harte gefeliciteerd en veel succes bij het Overijsselse toernooi!

Biebbezoek groep 3
Lezen is enorm belangrijk en om kinderen
vertrouwd te maken met de bibliotheek
zijn onze groepen 3 een uurtje op bezoek
geweest in de bieb. Ze kregen te zien waar
hun leesboeken staan en hoe makkelijk je
een boek kunt lenen. Ook werd er natuurlijk
voorgelezen.
Elk kind is al via school gratis lid van de bieb. De
gemeente Hellendoorn is van hoge kwaliteit
en staat in de top -10 van bibliotheken in
Nederland die het vaakst door kinderen
bezocht worden. Genoeg redenen voor een
regelmatig bezoekje dus. Het leesvirus is het
enige virus dat actief verspreid moet worden;
door ouders en leerkrachten!

Schaatsen op Dunantplein

Dit jaar was er weer veel schaatspret op het Henri
Dunantplein. Gelukkig waren de weergoden ons
goedgezind en konden alle groepen een uurtje op de
schaatsbaan vertoeven. De foto’s staan ook in onze
fotoalbums bij MijnAlbum.
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Ouderavond voor alle
belangstellenden

Kenmerken van
(hoog)begaafdheid… wat nu?
Nora Steenbergen

Reggewinde, de Peppel en ‘t Heem organiseren een open
ouderavond rond het thema (hoog)begaafdheid. Dit
thema heeft extra aandacht binnen onze schoolontwikkeling. We willen kennisdeling rond dit thema stimuleren
door alle ouders in Hellendoorn en Nijverdal de gelegenheid te geven zich te laten informeren door experts.

Organisatie
SLO

Inhoud van de avond
Ontdekken dat je kind een ontwikkelingsvoorsprong ergens
op heeft, kan lastig zijn. En dan…. wat doe je dan? Tijdens deze
ouderavond komen allerlei kenmerken van (hoog)begaafde
leerlingen voorbij. Je maakt kennis met profielen van (hoog)
begaafde leerlingen en tips om ze te begeleiden. Ook kijken
we naar tools om talenten van kinderen te ontdekken. En hoe
belangrijk het is om vanuit je kracht je verder te ontwikkelen. We
gaan aan de slag met verrijkingsmaterialen en ook komt aan de
orde hoe school ze uitdaagt en ze leert dat ze mogen zijn wie ze
zijn!

Expertise op thema's
• Talentontwikkeling
• Begaafdheid
• Stimulerend signaleren
• Dubbel bijzonder po/havo/vwo

Gastspreker
De avond wordt verzorgd door Nora Steenbergen-Penterman.
Zij is projectleider van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO). Daarnaast is zij ECHA-specialist in Gifted
Education, onderwijskundige, lerares en senior leerplanontwikkelaar.

Wanneer?
Woensdag 4 maart van 19.30-21.30 uur
Waar?
Basisschool De Peppel,
P.C. Stamstraat 2b, Nijverdal
Voor wie?
Alle belangstellenden
Aanmelding en entree?
Aanmelden kan via onze website
en entree is gratis
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Functie
Leerplanontwikkelaar/Projectleider Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling

Algemene opleiding(en)
• PABO (HBO)
• Onderwijskunde (WO)
Scholing op gebied van (hoog)
begaafdheid
• ECHA 'Specialist in Gifted Education'
(CBO)
• dagtrainingen CBO
Aanvullende relevante specialisatie(s)
• Onderwijskundige (instrumentatietechnologie en instructietechnologie)
• Leer- en gedragsproblemen
• Omgaan met verschillen
Verbonden aan een instantie
• Senior Leerplanontwikkelaar po,
ECHA Specialist (Hoog)begaafdheid
bij SLO
• Specialist begaafdheid, Projectleider
Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling bij SLO
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Leerlingenraad bespreekt
resultaten Veiligheidsmonitor
Op maandag 13 januari hebben we een vergadering gehad van de leerlingenraad. We hebben maar
één onderwerp besproken, namelijk het afnemen van de Veiligheidsthermometer van de Vreedzame
School voor de leerlingen van de groepen 2 t/m 8.
De vragen gaan over het welbevinden van onze
leerlingen en wordt door de leerlingen anoniem
ingevuld. We willen graag weten of er leerlingen zijn
die last hebben van pesten, of leerlingen zich veilig voelen, of ze zonder last van anderen veilig van
school naar huis kunnen enzovoort. Al deze vragen
zijn in de leerlingenraad besproken en worden een in
dezer dagen door de leerlingen ingevuld.
Vervolgens gaan we in de leerlingenraad kijken of

er onderwerpen zijn die extra aandacht verdienen
of waar maatregelen genomen moeten worden.
Natuurlijk kunnen de leerlingen uit de leerlingenraad ook zelf met ideeën komen hoe we bepaalde
problemen kunnen aanpakken.
Op maandag 10 februari worden de resultaten van
de vragenlijst besproken, zodat we u in de volgende
nieuwsbrief hierover meer kunnen vertellen.

Stand van zaken bestuursfusie
Zoals u weet zijn we ruim een jaar bezig met de voorbereiding van een fusie tussen Stichting ROOS
en Stichting Quo Vadis. Er is in de afgelopen periode
veel gebeurd. Voor de zomervakantie hebben verschillende werkgroepen onderzocht hoe beide stichtingen op hoofdlijnen werken en op welke terreinen
harmonisatie dient plaats te vinden. Op basis daarvan is de FER (Fusie Effect Rapportage) opgesteld.
Het plan om te fuseren is samen met de FER voorgelegd aan Raden van Toezicht, vakbonden, GMR-en en
gemeenten.
De Raden van Toezicht van ROOS en Quo Vadis hebben inmiddels ingestemd met de fusie. De Raad van
Toezicht van ROOS heeft op 17 september ingestemd
en de Raad van Toezicht van Quo Vadis op 24
september jl. Op 28 oktober jl. hebben de bestuurders
en de personeelsadviseurs van ROOS en Quo Vadis
een gesprek gevoerd met de vakbonden. Tijdens dit
overleg zijn er afspraken gemaakt over denominatie,
mobiliteit en de inrichting van het stafbureau. Op
30 oktober hebben de GMR-en een informatieavond
georganiseerd voor alle medewerkers van ROOS en
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Quo Vadis. Tijdens deze avond is een korte presentatie gegeven over de fusie en was er ruimte om alle
vragen beantwoord te krijgen. Naast de bestuurders
en de stafmedewerkers waren ook de vakbonden
aanwezig om vragen te beantwoorden.
De GMR van ROOS heeft op 7 november jl. en de GMR
van Quo Vadis op 20 november jl. ingestemd met
de fusie. De instemming van de GMR-en was een
belangrijk moment, want dat betekent dat binnen
ROOS en Quo Vadis overeenstemming is bereikt om
daadwerkelijk te gaan fuseren.
Het wachten is nu alleen nog op de reacties van de
betrokken gemeenten. Inmiddels is van een aantal
gemeenten al een positief advies ontvangen. Daarnaast wordt de ROOS-gemeenten gevraagd om in te
stemmen met de statuten van de nieuwe stichting
(omdat het hun wettelijke plicht is het openbaar
onderwijs te borgen). De verwachting is dat dit eind
januari gaat plaatsvinden. De daadwerkelijke fusie
zou dan waarschijnlijk per 1 april kunnen plaatsvinden of met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.
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Vreedzame School blok 4

We hebben hart voor elkaar
We starten deze week met blok 4 van de Vreedzame School. Dit
blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van
groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen
zich prettig voelt en waarin leerlingen “hart voor elkaar “ hebben,
d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als leerlingen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en
zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Leerlingen zijn
dan beter in staat om
conflicten positief op te
lossen.
Om met elkaar over
gevoelens te praten, is
het van belang dat de
leerlingen zich veilig
voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze
gesprekken de veiligheid
in de groep. Er ontstaat
een vertrouwde sfeer.
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De lessen gaan over dingen die je
leuk vindt en waar je blij van wordt.
Na afloop staan de leerlingen stil
bij de vraag of iedereen een leuke
les heeft gehad en
worden zo mogelijk afspraken voor
een volgende keer
gemaakt.
We leren de leerlingen
dat ze mogen ‘passen’. Op school wordt
het steeds ‘gewoner’
om over gevoelens te
praten; in het begin is
het vaak nog onwennig. Uiteraard houden
we er rekening mee
dat niet elk kind even
gemakkelijk over zijn
of haar gevoelens
praat.

We hebben het over
gevoelens als boos en
verdriet. We bespreken
wat het betekent als
iemand wordt buitengesloten. De leerlingen
leren herkennen wat hen
boos maakt en hoe ze hun
boosheid uiten. Ze leren
dat ‘afkoelen’ belangrijk is
om een conflict te kunnen
oplossen.

De lessen zijn gericht op:
• Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
• Het herkennen en benoemen van gevoelens.
• Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
• Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen
zien hoe anderen zich voelen.
• Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of
angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
• Het nadenken waar je boos van wordt en welk
gedrag je dan vertoont.

Verder gaat het in blok 4 over blij
zijn, tevreden zijn, over opkomen
voor elkaar.

We willen leerlingen
de ruimte geven om
zelf te kiezen wat ze
over hun gevoelens
kwijt willen.

•
•
•
•
•
•

Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet
nadenken over een oplossing.
Het nadenken over buitensluiten als vorm van
pesten en wat dat met je doet.
Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in
de groep niet prettig voelt.
Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
Het samen bedenken en verzorgen van een les die
iedereen leuk vindt.
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