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Het schooljaar is alweer in volle gang en wij zijn erg enthousiast over de
start en de ontwikkelingen rondom Kindgericht Onderwijs. Middels dit
infobulletin informeren we jullie over deze ontwikkelingen. Andere
nieuwsberichten worden voortaan rechtstreeks op Parro geplaatst.

Op de studiedag KGO heeft het team twee ‘wegwijzers’ geformuleerd met daarbij stappen
om dit doel te bereiken. De wegwijzers waarmee wij aan de slag gegaan zijn:
Stappen:
Stappen:
- Stiltelokaal inrichten
- Beweeghoeken in de
grote lokalen
- Roosters op elkaar
afstemmen zodat
kinderen evt. in een
ander lokaal instructie
kunnen volgen
- Namen geven aan de
ruimtes in de school

- Betrokkenheid van kinderen
observeren.
- Kinderen betrekken bij het
leerproces door o.a. het voeren
van kindgesprekken en het stellen
van doelen.
- Opstarten van leerlingportfolio’s
- i.p.v. oudergesprekken: kindouder-leerkrachtgesprekken
- Opstarten leerlingenraad
- Betekenisvol leren door
onderzoekend leren, bewegend
leren en thematisch onderwijs.

Toelichting op enkele stappen:
De leerkrachten zijn gestart met het voeren van kindgesprekken. In deze gesprekken wordt
voor de leerkracht duidelijk hoe de start van het schooljaar is verlopen en wat de onderwijsen pedagogische behoeften van de kinderen zijn. Met de kinderen worden doelen gesteld op
drie niveaus: noodzakelijk (op het gebied van leerresultaten), nuttig en leuk. Deze doelen
vinden we terug op de taakbrief van groep 4 t/m 8 en ook het portfolio wordt aan de hand van
deze doelen ingericht voor groep 1 t/m 8.
Leerlingenraad: Ondertussen heeft de leerlingenraad haar eerste bijeenkomst gehad. Voor
de eerste samenstelling zijn random leerlingen van groep 4 t/m 8 van elke leeftijd gekozen.
Dit zijn: Niek, Lise, Coco, Cas en Lars. Met deze kinderen wordt gesproken over de manier
waarop alle kinderen van de school een stem krijgen bij beslissingen die in de leerlingenraad
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genomen worden. De naam ‘leerlingenraad’ is door de kinderen omgedoopt naar
‘beslissingskudde’, omdat zij dit mooi aan vinden sluiten bij de dierennamen die bedacht
worden voor de verschillende ruimtes in de school.
Samenvatting eerste bijeenkomst leerlingenraad:
1. Deze veranderingen in dit schooljaar zijn door de kinderen opgemerkt:
- Er wordt meer bewogen en meer gesport (langer gym en beweeghoeken in de klas)
- We zitten in groepjes (groep 4-8) en we zijn samen verantwoordelijk voor de spullen.
Dit is fijn, er wordt meer samengewerkt en je kunt gemakkelijk om hulp vragen.
- We gebruiken de Chromebooks vaker, bijvoorbeeld voor de meeste taalopdrachten.
- We hebben allemaal een gesprek met de juf/meester en we spreken af waar we aan
gaan werken.
- De doelen staan op onze taakbrief.
2. Namen voor de verschillende ruimtes in de school: De leerlingenraad kiest vanuit de
ideeën van alle kinderen van de school voor dierennamen en doet een aantal
voorstellen. Zij maken een formulier zodat alle kinderen mee mogen beslissen.
3. We noemen de leerlingenraad voortaan: Beslissingskudde
4. We hebben kleuren gekozen voor de portfoliomappen
5. Waar willen jullie het de volgende keer over hebben?
- Eens in de zoveel tijd zelf kiezen met gym
- We willen een schoolkrant maken (bijv. elke maand)
- We willen mee beslissen over de inrichting van het nieuw schoolplein

Bordsessies: Elke ochtend start het
team met een zgn. ‘bordsessie’. Hier
wordt gedeeld wat de leerkrachten
bezig houdt, welke successen zijn
behaald, welke doelen er gesteld
worden met welke acties en wat de
planning is. Het is onze bedoeling om
binnenkort ook met bordsessies in de
groepen te gaan beginnen.
Portfolio: vanuit de doelen die in de
kindgesprekken
zijn
opgesteld
krijgen alle kinderen een leerlingportfolio. Dit zal gedurende het
schooljaar steeds meer vorm krijgen
met als doel het eigenaarschap en
betrokkenheid te verhogen. De
leerkrachten hebben hun eigen
portfolio en ook de school krijgt een
eigen portfolio, waar ook dit
infobulletin en alle andere belangrijke
gebeurtenissen voor de school als
geheel in komen. We willen dit een
plek geven op de website van de
school die ook vernieuwd gaat
worden.
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