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MAANDAG 8 JANUARI 2018  

Gelukkig nieuwjaar! 

 
 
Namens team, MR en AC wensen wij u een mooi, gelukkig en vooral gezond 2018! 
Wij hebben er weer zin in! De kinderen zijn vanochtend gestart met een  
Nieuwjaars rolletje. 
 
Nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs 
Misschien heeft u er al eens iets over gelezen of gehoord. Als gevolg van de snelle 
digitalisering van de maatschappij zal er op korte termijn veel veranderen op de ar-
beidsmarkt.  

De komst van het internet, smartphones en robotisering zorgt ervoor dat een groot 
deel van de huidige studenten nu een opleiding volgt voor beroepen waarvan we nu 
al weten dat ze op korte termijn niet of nauwelijks meer door mensen zullen wor-
den uitgevoerd. 

Er verdwijnen banen, maar er ontstaan ook in rap tempo nieuwe banen, nieuwe 
vormen van samenwerken en nieuwe technologieën. Vaste banen zoals we ze nu 
kennen zijn niet meer vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat dit in ieder geval 
vraagt om: 
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x Kennis (+basisvaardigheden) 
x Probleemoplossend kunnen denken/ je je leven lang blijven ontwikkelen 
x Digitaal vaardig en wijs zijn. 

Binnen alle niveaus van het onderwijs wordt nagedacht hoe hierop aan te sluiten. 
Ook wij hebben de afgelopen jaren al wijzigingen binnen ons onderwijs aange-
bracht, zonder de goede dingen overboord te gooien.  

Hoe sluiten wij hierop aan op de Piet de Springerschool? 

¾ We leren de kinderen kritisch te denken om problemen te kunnen oplossen. 
Onze nieuwe methoden voor taal (“Staal”) en aardrijkskunde (“Grenzeloos”) 
sluiten hier al op aan. De kinderen passen bij beide methoden kennis prak-
tisch toe, leren vragen te stellen en deze vragen vervolgens te beantwoorden 
(d.m.v. onderzoekend leren). 
 

¾ We leren de kinderen steeds meer persoonlijke doelen te stellen, bij te hou-
den en te bereiken. Dit gebeurt d.m.v. het startgesprek, maar ook door de 
kinderen zelf aan te laten geven welke leerstof ze lastig vinden, wat ze al 
kunnen en wat ze zonder instructie kunnen (zie lijsten met doelen in de klas). 
We leren ze plannen d.m.v. het werken met een dag- of weektaak. Natuurlijk 
gebeurt dit onder begeleiding van de leerkracht. Plannen blijft tot ver in het 
Voortgezet Onderwijs een lastige vaardigheid, waarbij leerlingen ondersteu-
ning nodig hebben. 

 
¾ Leren op een praktische manier. Zoals hierboven beschreven zit dit in onze 

nieuwe methoden, maar ook onze samenwerking met techniektalent.nu hoort 
hierbij.  

 

¾ Kinderen leren in alle groepen programmeren. In de 
onderbouw m.b.v. de B-bots en de Blue bots; in de 
bovenbouw m.b.v. de methode Bomberbot. Kinderen 
leren hierdoor te denken in stapjes; op vele vlakken 
een nuttige vaardigheid.  

 

¾ Kinderen leren samenwerken; dit doen we m.b.v. het coöperatief leren. Op 
een speelse manier ontwikkelen kinderen steeds meer vaardigheden. We zet-
ten dit m.n. in bij de zaakvakken en lessen sociaal emotionele ontwikkeling 
(groepsvorming).  

   
¾ Informatiegeletterdheid 

We leren kinderen hoe om te gaan met het internet. Bijvoorbeeld: geloof niet 
alles wat je leest; gebruik in ieder geval drie bronnen voor je een mening 
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vormt. Hieronder valt ook het omgaan met elkaar op social media en internet 
(lessen whats happy; groep 7/8). 
   

¾ De muren tussen de verschillende schoolvakken afbreken. 
Steeds meer scholen combineren de zaakvakken. Ook in het VO zie je bij-
voorbeeld vakken als NASK waarbij natuurkunde en scheikunde worden ge-
combineerd. Wij oriënteren ons op dit moment op Blink Wereld. Hierbij wor-
den de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek met elkaar 
gecombineerd. De kennis die de kinderen opdoen blijft hetzelfde. 

    
Betekent dit dat ons onderwijs er totaal anders uitziet dan paar jaar gele-
den? Nee, want de basis (goed kunnen lezen, kennis van taal, rekenen, to-
pografie etc.) blijft bij ons voorop staan.  
 
Dit zien we wel: 
 

x Meer betrokkenheid bij de kinderen bij taal en aardrijkskunde; kinderen ge-
ven aan de aardrijkskundelessen leuker te vinden dan die van de oude me-
thode. 

x Kinderen worden steeds beter in het presenteren van dat wat ze geleerd heb-
ben; 

x Kinderen in de bovenbouw kunnen al goed hun eigen mening verwoorden; 
x De (hoog)begaafde kinderen hebben binnen de nieuwe methoden voor taal en 

aardrijkskunde voldoende uitdaging/ voldoende verdiepingsstof; 
x We zien kinderen in de onderbouw heel handig in de weer met de B-bots en 

de Bluebots. Eerst nadenken in stapjes en het resultaat daarvan zien. 
x Kinderen worden enthousiast als ze doelen mogen stellen. Bijvoorbeeld m.b.t. 

het aantal tafelsommen in een minuut. Kinderen zien de groei en gaan er-
voor. Dit vergroot hun zelfvertrouwen. 
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Blink wereld 

Voor meer informatie verwijzen wij naar: 

¾ www.techniektalent.nu 
¾ www.codekinderen.nl 
¾ www.blinkwereld.nl 
¾ www.malmberg.nl (voor methode Staal) 

 

Mocht u vragen hebben; u bent van harte welkom bij de leerkrachten en bij juf Jea-
nette. 

Koffie inloop 

Nieuw dit jaar is de koffie inloop. We plannen een aantal ochtenden zodat u terecht 
kunt met al uw vragen. We zullen ze u binnenkort melden. Kom gezellig langs! 

Plusklas 

Zoals hiervoor beschreven bevatten de nieuwe methoden veel meer verdiepingsmo-
gelijkheden voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. De kinderen hebben hier 
aan moeten wennen. Juf Ella (coördinator meer- en hoogbegaafdheid) zal de kin-
deren van de plusklas de komende tijd met kinderen uit de andere groepen laten 
samenwerken.  

Luizencontrole 
Vanmiddag zijn, net als na elke vakantie, alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.  

http://www.techniektalent.nu/
http://www.codekinderen.nl/
http://www.blinkwereld.nl/
http://www.malmberg.nl/
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Er zijn helaas neten gevonden. De ouders zijn door de leerkracht op de hoogte ge-
steld. 
Blijft u ook zelf goed controleren! Luizenouders bedankt! 
 
Inloopspreekuur Loket Wijk 

Aanstaande vrijdagochtend is Marina Boekhout van Loket Wijk weer aanwezig bij 
ons op school. Mocht u vragen hebben als: mijn kind kan 
niet goed inslapen, wil geen groente eten, heeft weinig 
zelfvertrouwen, vraagt veel aandacht, is nog niet zindelijk 
of: hoe zit het met vaccinaties, afspraken bij de GGD, 
groeit mijn kind wel goed, ik heb het idee dat mijn kind 
niet goed hoort….. U bent van harte welkom! 

 

 
 

 


