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TERUGBLIK OP STUDIEDAG
CULTUUREDUCATIE UPDATES
LEESPLEZIER VERGROTEN MET BOEKENKRINGEN

De terugblik
van Rob

Zeven keer in een schooljaar hebben de leerlingen vrij vanwege
een studiedag voor de leerkrachten. I.v.m. corona kon het dit keer
geen gezamenlijk studiedag zijn voor de drie Hellendoornse scholen van Varietas. Bij de Reggewinde stond het middagprogramma
van de studiedag in het kader van meer- en hoogbegaafdheid.
Onder leiding van Karin van de
Vegte, de hoogbegaafdheidsspecialist van ons samenwerkingsverband, hebben we ons verdiept in
het denken en de belevingswereld
van deze leerlingen. Ook hebben
we ontdekt waarom deze leerlingen vaak mindere scores behalen
bij methodegebonden toetsen en
citotoetsen. Het is de kunst om als
school en ouders je niet klakkeloos
te laten leiden door de uitslagen van
deze toetsen, alleen al vanwege het
feit dat de manier waarop de vragen
bij deze toetsen gesteld worden niet
aansluit bij de manier van denken
van deze leerlingen. Daarna hebben
we in groepjes nagedacht over de
manier waarop wij ons onderwijs
beter zouden kunnen aansluiten bij
deze doelgroep.
Het mooie van deze scholing is
te ontdekken dat, wanneer je je
manier van lesgeven aanpast aan
deze leerlingen, alle leerlingen hier
baat bij hebben.

Wat goed is voor
aandachtsleerlingen, is
goed voor alle leerlingen.
Het zal voor menig ouder van een
meer- of hoogbegaafd kind wel
even schrikken geweest zijn om de
afgelopen week in het nieuws te
vernemen dat scholen deze leerlingen als een gehandicapt kind
zouden moeten gaan beschouwen
om op die manier beter aangepast
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onderwijs mogelijk te maken. Hoewel het vaak best een zoektocht
is om de best passende manier
te vinden om deze leerlingen te
begeleiden, is het wel bijzonder te
lezen dat we het kind dan als een
gehandicapt kind moeten zien. Nu
is het hebben van een handicap
natuurlijk geen schande, maar
draaien we daarmee niet de zaken
om? Is het niet zo dat een school het
als een handicap moet ervaren deze
doelgroep geen passend onderwijs
te kunnen bieden? Natuurlijk zijn er
grenzen aan de mogelijkheden van
een basisschool, maar misschien
moeten we meer onze vaste ideeën
over de inrichting van onze scholen loslaten en op zoek gaan naar
nieuwe mogelijkheden.
Op maandag 19 oktober hebben
alle scholen van onze stichting
Varietas zich met bovenstaande
vraag beziggehouden. Hoe zou ons
onderwijs er in de (nabije) toekomst
uit moeten zien? Wat vraagt de
samenleving van het onderwijs? Zijn
de zogenaamde basisvakken (rekenen, technisch en begrijpend lezen
en spelling) op dit moment nog
steeds de vakken waar de meeste
aandacht naar uit moet gaan? Of
moeten andere vaardigheden meer
aandacht krijgen? Maar welke vaardigheden dan? Aan welke vaardigheden is steeds meer behoefte in
deze snel veranderende wereld?

Vreedzame School. Dit betekent
dat we al een andere balans hebben
gevonden in ons lesrooster als je dit
vergelijkt met veel scholen om ons
heen. Veel aandacht wordt besteed
aan het respectvol omgaan met de
ander, het vreedzaam oplossen van
(dreigende) conflicten en het leren
luisteren naar een ander. Daarnaast
werken we als Daltonschool aan
het beter leren samen werken, goed
plannen van je werk en het zelfstandig oppakken van taken. Daarmee
proberen we onze leerlingen zo
goed mogelijk voor te bereiden op
het volwaardig deelnemen aan
onze samenleving.
Misschien zou de grondwet van
de Verenigde Naties uitgangspunt
voor iedere school moeten zijn.
Daarin staat dat ieder recht heeft
op leven, vrijheid en het nastreven
van geluk. Deze uitgangspunten
volgen, houdt automatisch in dat
men voldoet aan elke verplichting in
verband met elke andere wet.
Ook voor onze school blijft het zoeken naar de juiste vernieuwingen en
het vinden van de juiste balans met
betrekking tot het invullen van de
lesroosters, het kiezen van de goede
methodes en projecten die we op
gaan pakken.
Reageren? rob.huberts@varietas.nl

Welkom
bij ons op school!
Nowi Daniluk
Robyn Kok

Zoals u weet is Reggewinde een
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Reggewinde start met boekenkringen

Leesplezier vergroten
De laatste tijd is er in het nieuws aandacht voor het leesplezier in
Nederland. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de 15-jarigen uit
de onderzoeksgroep zó slecht leest dat ze zich niet als zelfstandige
burger redden in de samenleving. In geen enkel land, zo blijkt uit
onderzoek, is het leesplezier zo laag als bij ons in Nederland.
Dat geeft stof tot nadenken. Want
leesplezier zorgt ervoor dat je meer
gaat lezen en wie meer gaat lezen
gaat ook beter lezen. Leesplezier
is belangrijk voor alle vakken op
school, want als je een tekst voor
aardrijkskunde moet lezen gaat dit
sneller en makkelijker wanneer je
plezier in lezen hebt.
Ook bij ons op school merken
we dat het leesplezier langzaam
afneemt. Jaarlijks vullen onze
leerlingen van groep 5 t/m 8 de
leesmonitor in en evalueren we aan
de hand hiervan de resultaten als
het gaat om leesplezier. Uit deze
gegevens blijkt dat het leesplezier
afneemt.

en effectiever is om te horen welke
andere leuke boeken er nog meer
zijn. Boeken die je in eerste instantie misschien niet zo snel pakt,
maar doordat je klasgenoot er zo
leuk over vertelt, wil een andere
leerling dat boek misschien ook
wel heel graag lezen. Praten over
boeken levert het volgende op voor
de ontwikkeling van kinderen:
•
•
•

•

Zonde, want er is juist in
Nederland op het gebied
van jeugdliteratuur een
veelzijdig aanbod.
We gaan als school aan de slag om
het leesplezier bij onze leerlingen te
bevorderen. Om het leesplezier te
bevorderen, starten we binnenkort
met het houden van boekenkringen. Voor de groepen 3 t/m 8 krijgen
we hiervoor ondersteuning vanuit
de bieb van onze leesconsulent. In
de boekenkringen willen we voornamelijk aandacht schenken aan
boeken die kinderen wellicht nog
niet zo goed kennen. Boeken als
“Dagboek van een Muts” en “Het
leven van een loser” hoeven niet
meer gepromoot te worden. Die
zijn al heel erg populair. Veel leuker
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•

ze worden gemotiveerder om
(meer) boeken te lezen;
ze leren andere boeken kennen;
ze leren hun gedachten onder
woorden brengen, naar elkaar
te luisteren en te reageren op
argumenten van anderen;
ze leren boeken te verbinden
met hun eigen belevingswereld
en de wereld van anderen (relativeren);
ze ontwikkelen hun leesvoorkeuren.

Voorleeswedstrijden
een succes!
Op beide locties is ter afsluiting van de kinderboekenweek de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden.
In sommige groepen waren
voorrondes nodig om te
bepalen wie door konden
naar de schoolfinale.
Het is best spannend om de
hele school als publiek te
hebben en dan voor te lezen.
En dan zat er ook nog een
jury bij!
Alle kinderen hebben hun
best gedaan en maakten het
de jury moeilijk om de beste
voorlezer te kiezen. Alleen de
winnaar uit groep 7/8 mag
door naar de voorleeswedstrijd in het ZINiNtheater. Bij
locatie Kruidenwijk is dit Liz
geworden en bij locatie Hellendoorn Sophie. Van harte
gefeliciteerd!

Wanneer de boekenkringen plaatsvinden kunt u binnenkort vinden
in de agenda in Parro. Het is de
bedoeling dat wanneer de boekenkring in de klas wordt gehouden alle
leerlingen een (lievelings)boek bij
zich hebben die ze willen promoten
bij hun klasgenoten. Dit mag een
boek uit de (school)bieb zijn, maar
natuurlijk ook een eigen boek.
Kortom, we zien een heleboel voordelen in het hebben van leesplezier.
We hopen dan ook dat door het
stimuleren van leesplezier onze
leerlingen weer wat vaker de plaatselijke bibliotheek weten te vinden.
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Cultuureducatie-updates
Klasse[n]orkest

Muziekmethode

Vorige week is het muziekproject ten einde gekomen. Voor de groepen 5/6K, 7/8K en 7/8H heeft dit
geresulteerd in een optreden dat is opgenomen en
inmiddels geplaatst op Parro bij de desbetreffende
groepen. Voor de overige groepen van onze locatie
in Hellendoorn betekende dit een laatste les van juf
Dorien en voor de overige groepen in de Kruidenwijk
stond een zogenaamde echo-les gepland. Deze les is
een herhaling van de les ervoor, alleen nu uitgevoerd
door de groepsleerkracht. Tijdens dit project hebben
de kinderen muziek gehad van echte muzikanten
en muziekdocenten en heeft het team een bijscholing gehad met betrekking tot de didactiek van
muziekonderwijs. Aan het einde van het schooljaar
hebben we wederom een muziekproject, we hopen
dat we dit groots kunnen afsluiten met een slotconcert.

Het muziekproject is gegeven door TacT Muziek.
Deze organisatie heeft ons ook geholpen bij het
maken van een keuze voor onze muziekmethode.
We hebben gekozen voor Eigenwijs-digitaal. Eigenwijs-digitaal is een complete muziek-, dans- en
dramamethode. De methode is ontwikkeld in
samenwerking met leraren in het basisonderwijs,
vakdocenten en docenten Pabo. Er komen steeds
nieuwe en actuele liedjes bij.
De leerlingen doorlopen in elke les vier fasen: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Ze ontwerpen muziekstukjes, bedenken nieuwe teksten bij
liedjes, laten hun eigen dans zien of spelen met hun
groepje een zelfbedacht speelstukje. Ook zingen ze
hun liedjes, bewegen op muziek, luisteren naar een
breed samengesteld muziekrepertoire en leren om te
gaan met verschillende vormen van muzieknotatie.
De methode schenkt ook aandacht aan de ontwikkeling van creativiteit, probleemoplossende vaardigheden en samenwerking.

Absentiemeldingen liever via site
In het griepseizoen neemt het aantal telefoontjes voor ziek- en
absentiemeldingen weer toe. In dringende gevallen staan we u
uiteraard graag te woord, maar omdat de telefoontjes zich concentreren voor schooltijd hindert het de lesvoorbereidingen voor die
dag soms ook.
Een absentie melden via Parro zorgt er soms voor dat de melding
niet bij de juiste leerkracht aankomt (de duo-leerkracht kan voor
de groep staan of er is een invaller of de leerkracht heeft Parro uit
staan).
Daarom hebben we liever dat u uw absentiemelding via het formulier op onze website doorgeeft. De melding komt bij alle leerkrachten door en staat direct geregistreerd. U kunt het ruim van te voren
doen en er is voldoende ruimte om een toelichting te geven.
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Kalender
• 09 november
Streetwise (loc H)
• 11 november, 20 uur
Klankbordgroep MR
(online)
• 16 november
Studiedag (leerlingen vrij)
• 19 november
Voortgangsgesprekken
(online)
• 24 november
Voortgangsgesprekken
(online)
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