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Algemeen
•

We zijn vol frisse moed van start gegaan!

•

Handen worden ook stuk gewassen.

•

Er zijn een aantal nieuwe leerlingen die een positief advies voor deelname aan het
Leonardo onderwijs hebben gekregen. Helaas moest de screenings-commissie ook een
aantal keer een negatief advies geven.

•

De sfeer in de groepen is gemotiveerd en enthousiast.

•

Na twee weken is het nieuwe project van start gegaan. Het thema werd aangekondigd
via raadsels en ballonnen.

•

Het nieuwe thema is: aarde.

•

Er wordt een uitstap georganiseerd (thema-gerelateerd) in oktober en er zal een beroep gedaan worden op ouders voor vervoer.

•

De schaakgroep van meester Manuel is van start gegaan met een combinatie van
Leonardo leerlingen en reguliere leerlingen die zeker toe waren aan een uitdaging.

•

De gymlessen worden eveneens gecombineerd, zodat de lessen meer recht doen aan
fysieke leeftijd, kunnen en interactie.

Machtstrijd in “the house”? Lees de tip in de OS.
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Gouden weken
De eerste weken van dit schooljaar zijn we van start gegaan als gouden weken.
Weken waarin we elkaar weer beter hebben leren kennen door het doen van coöperatieve
spelletjes en waarin de schoolregels zijn besproken. Aan de hand van deze schoolregels
hebben we ook samen bepaald wat voor groep we willen zijn en wat we daar voor moeten
doen. Deze afspraken hebben we allemaal ondertekend en ze zullen regelmatig terugkeren,
wanneer we aan onze deugdenboom werken, of tijdens andere momenten.

Project aarde
Inmiddels zijn we twee weken bezig met het eerste project van dit schooljaar: aarde. We zijn
van start gegaan met het doorprikken van enkele ballonnen waaruit raadsels tevoorschijn
kwamen die ons brachten bij het onderwerp waar we de komende weken aan gaan werken.
De vraag die in deze weken centraal staat is: Weet jij waarop je staat, waarop je leeft, waardoor je heen beweegt en wat erin zit?
In week 1 hebben we een stuk van Our Planet gekeken, de thematafel en de muurkrant
geïntroduceerd en kennisgemaakt met het lied Hoe de aarde draait dat gedurende het
gehele project terugkomt.
In week 2 hebben we gekeken welke vormen van aardwarmte er zijn en proberen uit te
zoeken hoe deze warmte ontstaat. Daarnaast hebben we ons verder verdiept in de opbouw
van de aarde en de platentektoniek. Hierbij zijn veel verschillende begrippen aan bod gekomen, zoals dwarsdoorsnede, lengtedoorsnede, buitenaanzicht, radioactief verval, zware
elementen en oerwarmte. Ook is in week 2 de huiswerkopdracht uitgedeeld, die uiterlijk in
de laatste week van het project (30 oktober) moet worden ingeleverd. Deze huiswerkopdracht is ook terug te vinden in de DLO.
Projectweek 3 stond in het teken van gesteenten en de gesteentecyclus. De kinderen zijn
hier op een creatieve manier mee aan de slag te gaan door hier een lapbook over te maken!
Op dit moment zitten we in projectweek 4 en hebben de kinderen geleerd dat de aarde een
gesloten systeem is en het ISS een open systeem. Hierbij hebben ze kennis gemaakt met de
verschillende sferen die deel uitmaken van de aarde als systeem. Na het maken van verschillende werkbladen mochten zij hun kennis en ervaringen verwerken in een stripverhaal.
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Huiswerk
De kinderen krijgen al hun huiswerk mee op woensdag en moeten dit ook allemaal weer op
woensdag inleveren. We hebben voor deze manier van werken gekozen, zodat de kinderen hun
huiswerk leren plannen en spreiden.
In de klas maken de kinderen op woensdag al een planning in hun agenda met daarin op welke
dag ze wat willen gaan maken. Als het niet gelukt is, wordt dit genoteerd en met de kinderen
teruggekeken naar de gemaakte planning.

Overzicht huiswerk:
Groep 6: rekenen, taal, geschiedenis/topografie (maken of leren);
Groep 7: rekenen, taal, geschiedenis/topografie (maken of leren);
Groep 8: rekenen, taal, redactiesommen, geschiedenis/topografie (maken of leren)

Geschiedenis en topografie worden om de vier weken afgewisseld, waarbij de eerste week een
les wordt gemaakt, die voor de tweede week moet worden geleerd (toets), ook de derde week
wordt een les gemaakt, die voor de vierde week moet worden geleerd (toets).

Naast dit huiswerk krijgt groep 8 om de week op dinsdag een opdracht mee voor leren leren.
Ze krijgen twee weken de tijd voor deze opdracht, vaak zijn deze opdrachten vrij groot, zoals
het maken van studiekaarten of een samenvatting.
Ook bij ieder project zullen de kinderen een huiswerkopdracht mee naar huis krijgen.
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Toetsen
De eerste weken van dit schooljaar hebben allen kinderen een rekentoets gemaakt waarin alle
onderdelen van het leerjaar waarin ze zitten aan bod zijn gekomen. Aan de hand van deze
toets kunnen we zien bij welke onderdelen de kinderen nog uitleg nodig hebben en welke
onderdelen ze al beheersen. De verdere rekeninstructie is gericht op de leerstof van een jaar
vooruit en op verrijking op het gebied van rekenen en wiskunde.
Ook bij spelling hebben de kinderen een dictee gemaakt, waarin alle spelling categorieën aan
bod zijn gekomen. Aan de hand van dit dictee werken de kinderen aan hun eigen spellingsdoelen.

Doelen en vaardigheden
Vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie werken we aan een blok “doelen en vaardigheden”. We hebben hier al drie lessen aan besteed. We hebben het gehad over “meervoudig
intelligent” en dat je op verschillende manieren ergens goed in kunt zijn. De kinderen mochten
hun voorkeuren voor bepaalde intelligenties kleuren op een placemat. Volgens Gardner zijn er
acht verschillende intelligentiegebieden. Van deze acht intelligenties gebruiken de meeste
mensen drie het liefst. Die drie kwamen na les 1 bij iedereen naar voren.
In les 2 hebben we het gehad over talenten en hoe je deze verder kunt ontwikkelen. Het is
handig als je weet wat jouw sterke kanten zijn. Dan kun je daar in veel situaties nóg beter
gebruik van maken. Zo kun je er bijvoorbeeld rekening mee houden bij het kiezen van een manier van leren die jou het beste ligt. Of wanneer je iets wilt maken, kun je een keuze maken
voor producten waarmee je goed kunt laten zien waar jij goed in bent en wat jij leuk vindt om
te doen.
In les 3 hebben we het gehad over mogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen.
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OS
MACHTSSTRIJD - heb ik nou nooit met mijn kinderen...
Beste ouder
Herken je dit: met de beste bedoelingen geef je een advies aan je kinderen of maak je een
opmerking over iets dat ze niet goed doen. En dan ontploft de boel, 'je moet niet zo stom
doen', 'heb ik allang geprobeerd', 'je snapt er helemaal niets van', 'boeien' (die snap ik nog
steeds niet...) en gezucht, gesteun en een hele berg negativiteit is je deel.
Ik heb geprobeerd te tekenen hoe je je dan kan voelen, zie plaatje hieronder...

[Voor de gelukkigen onder ons die nog heel kleine knuffeltjes als kinderen hebben is dit
misschien wat minder herkenbaar.... maar lees vooral mee, want de tijd gaat komen....]
Wat ik bedoel is dit. Je kind heeft een probleem en jij hebt de oplossing, dus die geef je.
Je kind zou daar toch heel erg blij mee moeten zijn zou je denken. Nou niet altijd dus, is echt
gebleken, proefondervindelijk én van heel wat ouders gehoord...

Wat gebeurt er? Het lijkt vanuit je eigen blik zo simpel. Iemand heeft hulp nodig en jij bent de
reddingsboei, mooi toch? Maar daar zit je kind dus niet op te wachten...
En de grote vraag is ook, tenminste als je dit al eens hebt meegemaakt, waarom trap je er
dan weer in, de volgende dag, de volgende week.... je blijft maar adviezen geven en opmerkingen maken. Alsof het nog niet duidelijk is, nadat je al een paar keer vervelende reacties
terug hebt gekregen....
Waarom we dat doen? Nou iedereen wil graag van belang zijn en behulpzaam zijn. En dat
willen we zeker naar onze kinderen, toch?
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OS
Wat wil je kind dan wel als hij of zij geen advies wil hebben?
Als alles dat jij zegt niet goed is?
Je kind wil vooral horen dat hij of zij capabel is, dat je met hem of haar meeleeft. Dat
het vast wel lukt, dat je er vertrouwen in hebt en dat hij of zij vast wel een idee heeft of
een oplossing vindt.
Hoe pak je dat aan?
Misschien kun je eens voorzichtig polsen wat er precies aan de hand is. Dan meer vragen
stellen om het beter te begrijpen (aandachtig luisteren.) En daar dan empathie voor tonen.
Vervolgens vraag je wat voor ideeën je kind heeft, of wat voor oplossingen hij al bedacht
heeft (nieuwsgierigheidsvragen stellen) en als hij daar al wat van geprobeerd heeft, hoe dat
ging. Vaak zijn kinderen (en volwassenen trouwens ook) hier al heel erg mee geholpen. Er
komt weer lucht. De verbinding tussen het rationele brein en het primitieve brein raakt hersteld (brein in de handpalm). Dus grote kans dat je kind hierna weer door kan zonder dat jij
oplossingen hebt hoeven aandragen of je ermee 'bemoeid' hebt.
Maar als je nog iets toe te voegen hebt zou je kunnen vragen of hij wil horen wat jouw ideeën zijn. En dan - pas dan - mag je je ideeën uiten. En dan wel zo neutraal mogelijk. Dus niet
'ik vind dat je .... moet doen' maar 'ik zou ... proberen of misschien helpt ...'.
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