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TERUGBLIK OP NOVEMBER
VERDER MET DALTONONDERWIJS
VREEDZAME SCHOOL BLOK 3

De terugblik
van Rob

Iemand vroeg mij laatst of ik er erg veel last van heb dat ik niet
kan vliegen. Niet kunnen vliegen? “Niemand kan toch vliegen,
behalve vogels?”, was mijn reactie. Nee, niemand kan vliegen, dus
heb je geen last van de gedachte dat je niet kunt vliegen.
De volgende vraag was of ik er
ook last van zou hebben om geen
mooie, dure auto te bezitten als
iedereen wel een mooie auto zou
bezitten. Tja, als ik de enige ben die
niet zo’n auto heeft, dan wordt de
vraag al moeilijker. Als iedereen nou
iets bezit en ik bezit het niet, hoe
groot is dan je lijden? Heb ik zo’n
auto nodig? Nou, nee, maar iedereen heeft er eentje!

Zo gaat het natuurlijk
vaak in ons leven, we
kijken veel naar andere
mensen. Zo is onze aard nu
eenmaal.
Nog niet zo lang geleden las ik
in een boek dat onderzoek heeft
uitgewezen dat mensen een sterke
hang naar verbondenheid hebben.
Dit uit zich in iedere samenleving op
vier manieren: de behoefte om erbij
te horen, de behoefte aan overeenstemming, de behoefte tot geven
en de behoefte om aan de beurt te
komen.
Nou me dunkt, hier kunnen we
wel wat mee in het onderwijs!
De behoefte om erbij te horen, is
de meest fundamentele. We voelen ons het meest thuis in kleine
groepen waarin we deel zijn van
het geheel. Genegeerd worden is
dan ook een van de ergste situaties
waarin iemand terecht kan komen.
Een onderzoek uit de VS liet onlangs
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zien dat een goed salaris geen voorwaarde is om je gelukkig te voelen.
Als de mensen om je heen een veel
beter inkomen hebben, is dat voor
veel Amerikanen een reden zich
depressief te voelen. Men wenst
niet onder te doen voor een ander.
Gebleken is dat de kwaliteit van
onze verbinding met een groep
verreweg de belangrijkste factor
voor onze gezondheid is. Japan is
een land waar in verhouding erg
veel 100-jarigen wonen, ondanks
het feit dat er veel gerookt wordt
en ook veel 100-jarigen niet al te
gezond gegeten en geleefd hebben. Gebleken is dat veel Japanners
deel uitmaken van hechte sociale
groepen, zelfs in het bedrijfsleven.
In dienst treden bij een bedrijf komt
bijna overeen als trouwen in een
familie, een relatie voor het leven.
Het gevoel deel uit te maken van
een groep verlaagt sterk de kans
op een hoog cholesterolgehalte,
op hartkwalen en een hoge bloeddruk. Onze sociale verbondenheid
beschermt ons, zelfs in slechte
tijden. Je sterk verbonden voelen
met anderen, verhoogt je immuniteit enorm.
Toen ik dit las, moest ik onwillekeurig denken aan de ouderen
onder ons die zo lang in een isolement hebben moeten leven vanwege de coronaproblematiek. Er
was en is onder hen veel leed.
Ook voor ons onderwijs zijn deze
uitkomsten van groot belang. Ook
dit bijna afgelopen jaar hebben we

weer veel nieuwe leerlingen mogen
inschrijven. We zien het als onze
eerste en belangrijkste taak dat de
nieuwe leerlingen zich thuis voelen
bij ons, dat ze zich opgenomen voelen en het gevoel krijgen dat ze welkom zijn en deel uitmaken van de
groep. We werken voortdurend aan
het verhogen van ons pedagogisch
klimaat, van een gezonde cultuur
waarin iedereen erbij hoort.
Nu we nog steeds midden in een
crisissituatie zitten vanwege
het Covid-19 virus, hoor je vaak
de behoefte aan samenkomen,
samen vieren, samen eten, samen
kerst vieren. Het is een behoefte je
verbonden te voelen met anderen.
Behalve dat dit een goed gevoel
geeft, is dit zelfs erg belangrijk voor
onze gezondheid. Wel een dilemma
voor de politiek.
Ik wens u, namens het hele team,
heel fijne kerstdagen. Ik hoop dat u
ondanks de lastige omstandigheden
waarin we leven, zich verbonden
weet met geliefden, met naasten die
u dierbaar zijn. En natuurlijk een heel
gezond 2021, waarin u veel vriendschap en verbondenheid zult ervaren.
Rob Huberts
Reageren? rob.huberts@varietas.nl

Welkom
bij ons op school!
Daan Blokzijl
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Na 5 jaar weer een nieuwe visitatie

Verder met
daltononderwijs

We zijn nu al weer 5 jaar een gecertificeerde daltonschool. Dat betekent dat binnenkort weer een nieuwe visitatie voor de deur staat,
om ons ook weer voor de komende vijf jaar te certificeren. Er wordt
dan gekeken of de kernwaarden van daltononderwijs voldoende
zichtbaar zijn in ons onderwijs. We zijn ons uiteraard de afgelopen
tijd op deze kernwaarden blijven ontwikkelen. Tijd voor een update!
Daltoncoördinator
Juf Susanne volgt op dit moment de
opleiding tot daltoncoördinator bij
Saxion in Deventer. Ze wordt hiermee
de kwaliteitsbewaker van daltononderwijs op onze school en draagt
zorg voor continue schoolontwikkeling.
Afstemming van weektaken
Bij de laatste studiedag hebben alle
leerkrachten de weektaken nog eens
onder de loupe genomen. Hierbij
keken ze of de taken die er op staan
ook echt zelfstandig uit te voeren
zijn en of het onderdeel reflectie wel
voldoende aan bod komt. Elke leerkracht past de weektaak hier zonodig op aan.
Daltonboek actualiseren
Onze daltonwerkwijze is beschreven
in het daltonboek. Omdat we ons
geleidelijk doorontwikkelen vraagt
het boek om jaarlijkse updates. Bij
de laatste studiedag hebben we het
boek weer eens helemaal doorgenomen of het nog wel klopt met de
praktijk. In de gevallen waar dit het
niet deed hebben we het aangepast.
Daltondoelen vaker centraal
Onze leerlingen leren in alle 8 jaar
geleidelijk beter omgaan met de
daltonwaarden: vrijheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en effectiviteit, We hebben
hier per leerjaar doelen voor gesteld.
De kinderen en leerkracht geven al
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enige tijd hun visie op de ontwikkeling in het portfolio. Maar we willen
niet alleen twee keer per jaar, als het
rapport uitkomt in maart en juli,
samen met de kinderen terugblikken
op hun ontwikkeling op deze doelen. Afgelopen studiedag hebben we
ons voorgenomen om hier met de
kinderen met meer regelmaat over
te spreken. Daarom zullen we nu
wekelijks een daltondoel centraal
stellen en hier met de kinderen op
terugblikken.
Samenwerking daltonscholen
Bij de laatste visitatie kregen we als
aandachtspunt mee om meer met
andere daltonscholen samen te werken. Zo kun je ook leren van elkaar of
geïnspireerd raken door elkaar.
Nu we in een nieuwe stichting zitten
met een nieuwe organisatiestructuur, zijn we nog op zoek welke wijze
van samenwerken het meest effectief is. We willen graag onderdeel zijn
van een kenniskring van daltonscholen binnen stichting Varietas en deze
helpen vormgeven.

Terugblik op
de maand
november
Voorlichting bureau Halt
Onze groepen 7 en 8 leerden
tijdens een gastles over online
communicatie en veiligheid.

Streetwise
Alle groepen van locatie Hellendoorn kregen praktische
verkeerslessen van de ANWB.

Pietengym door groot voor
klein
De kinderen uit onze oudste groepen hadden voor
de jongere groepen in de
gymzaal een pietenncircuit
opgebouwd. Met hulp van de
‘groten’ hebben ze samen de
hindernissen genomen.

Volgende visitatie
Eigenlijk zou onze school al dit
voorjaar een nieuwe vistatie moeten
krijgen, maar i.v.m. corona is dit met
een jaar uitgesteld. We kijken nu
al uit naar de visitatie van komend
schooljaar, want we zijn er klaar voor
en willen met trots
onze licentie weer
kunnen verlengen.
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Vreedzame School Blok 3

We hebben oor voor elkaar
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. 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.
We spreken dan over het hebben

Kalender
• 17 december
Kerstviering
(onder schooltijd)
• 21-12-20 t/m 01-01-21
Kerstvakantie
• 12 januari
OR vergadering (loc K)
• 13 januari
MR vergadering
• 18 januari 20.oo uur
Webinar
Vreedzame School
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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’. De kinderen leren belangrijke
communicatieve vaardigheden,
zoals duidelijk communiceren, goed
luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een
ander, verschil van mening overbruggen.

Webinar
Vreedzame School
18 januari 20.00-20.30 uur
door juf Miranda en meester Lennert

Wegens corona hebben we niet
de gelegenheid gehad om onze
nieuwe ouders via informatieavonden te informeren over
de filosofie van de Vreedzame
School en hoe dat vorm krijgt bij
ons op school. Daarom bent u
welkom om het webinar te volgen. We hopen u dan te zien!

Project Voedsel volgens Taxonomie van
Bloom
Komende weken staat het thema Voedsel centraal in alle groepen. De leerkrachten oefenen deze weken om opdrachten te geven volgens de taxonomie van Bloom. De taxonomie van Bloom onderscheidt zes niveaus die
oplopen in moeilijkheidsgraad: onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. De eerste drie niveaus van Blooms taxonomie
worden ook wel lage denkvaardigheden genoemd. Vragen van de moeilijkste drie niveaus heten hoge denkvaardigheden.
Met deze opdrachten worden alle kinderen gestimuleerd tot ontwikkeling.
Als we dit soort opdrachten meer onderdeel kunnen maken van ons vaste
leerstofaanbod, dan kunnen we voorkomen dat meerbegaafde kinderen
gaan onderpresteren en zo kunnen we ze ook eerder signaleren. Verder zal
het ons hele onderwijs verrijken, omdat het aanbod diverser wordt.
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