Nieuwsbrief van Leonardo-onderwijs Terneuzen

Editie schooljaar 2019/2020
week 39 / week 45
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Middenbouw

Algemeen
*Het project “reizen en ontdekkingsreizen “is afgerond. Het nieuwe project staat
alweer op stapel. In de 2 tussenliggende weken is er extra aandacht voor
de schoolse vaardigheden.
*Het blok debatteren is gestart;
*Dat betekent dat het blok “doelen en vaardigheden” is afgerond maar enkel in
de voorbereiding. De leerlingen hebben zich een cognitief doel gesteld
waarvoor ze zelf de verantwoording dragen gedurende komende periode.
*Momenteel wordt er eveneens gewerkt aan “zelfinzicht”. Na een periode van 6
weken stellen de leerlingen zich hier eveneens een doel. Bij deze module
hoor ook de “vraag van de week”. Praat er thuis eens samen over.
*In de OS deze keer:
Iedereen zoekt manieren om erbij te horen, te voelen dat je geliefd bent en belangrijk. Als je kind denkt dat hij niet geliefd is of er niet bij hoort, probeert hij meestal
om die liefde terug te krijgen……..
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Schaken
Op vrijdag ochtend 4 oktober vond in Hulst het eerste schaaktoernooi van het schooljaar plaats. Na een aantal weken les gekregen te hebben, waren de kinderen er helemaal klaar voor. Dankzij de goede organisatie van meester Manuel en de hulp van de
ouders die wilden zorgen voor het vervoer was dit weer een geslaagde ochtend. Het
volgende toernooi is op 17 januari in Terneuzen.

2

middenbouw
Vraag van de week
In de komende weken krijgen de kinderen ieder maandag een vraag te horen, die
vervolgens in de klas wordt opgehangen. Deze vraag blijft een hele week hangen,
iedereen heeft daardoor rustig de tijd om over de vraag na te denken. Op vrijdag
wordt de vraag besproken. Door samen over de vraag te praten wisselen kinderen
ervaringen die ze zelf hebben gehad uit. De vragen hebben betrekking op mindset en
gevoeligheid: emotionele, beeldende, zintuiglijke, fysieke en intellectuele.

Blok debatteren
Vanaf de herfstvakantie t/m de kerstvakantie doen we een bok debatteren met groep
5/6/7/8.
Doel: naast het vergroten van de communicatieve redzaamheid;
- bewust worden van de eigen mening;
- de eigen mening durven uiten/ zelfvertrouwen ontwikkelen;
- leren dat je van mening kunt verschillen zonder ruzie te maken;
- leren een mening te vertegenwoordigen die niet de eigen mening is;
- leren samenwerken
Het debatteren gebeurt aan de hand van vaste regels en afspraken. Er zijn twee partijen, een jury en een gespreksleider. Alle leerlingen krijgen gedurende het blok alle
rollen een keer toegewezen. We evalueren elk debat en geven elkaar feedback.

Denkspellen
Groep 3/4 heeft vanaf de herfstvakantie tot de kerstvakantie een blok denkspellen.
Doel:
- Cognitieve vaardigheden ontwikkelen.
- Sociale vaardigheden verbeteren.
- Taalvaardigheden verbeteren.
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Project Reizen en ontdekkingsreizen
Week 1 : In de eerste week hebben we een poster besproken waarop een oude wereldbol wordt bekeken door ontdekkingsreizigers. Met vragen als: Wie kent de wereld? Wat zie je? Waar gaat de plaat over? Ze hebben afleveringen gekeken van
Vroeger en zo over ontdekkingsreizen en reizigers.

Week 2: We hebben filosofische gesprekken gevoerd over ontdekkingsreizen, waarom gingen de mensen op ontdekkingsreis? Doen we dat nog? We hebben informatie
over beroemde ontdekkingsreizigers opgezocht en onderzocht en hierbij een poster
gemaakt. Een portret nagetekend van een beroemde ontdekkingsreiziger en geleerd
wat een tabel is, hoe je die op de ipad moet maken en welke benamingen(kolom, rij)
erbij horen.
Week 3: Deze week zijn we gestart met de trots van de klas: de maquette! Het
vrije en creatieve aspect van deze opdracht zorgde voor een grote betrokkenheid.
We hebben een vervoersmiddel van de toekomst ontworpen en hierbij een beschrijving gemaakt en een vervoersmiddelen alfabet geschreven.
Week 4: Tekenen in stappen maakt deze klas (ook) erg enthousiast, dus deze week
tekenden ze een zeilschip aan de hand van een stappenplan. We bekeken een educatieve film over leven op een zeilschip. En natuurlijk verder gewerkt aan de maquette.

Projecttentoonstelling: We kijken terug op een geslaagde projecttentoonstelling!
Deze avond was voor het eerst schoolbreed, waarbij ons project aansloot op het project van de hele school. Dank je wel voor de interesse! Ons project loopt nog twee
weken door, maar het grootste deel hebben we tentoon kunnen stellen op de kijkavond.

Week 5: We hebben besproken wat vroeger de gevaren op zee konden zijn. Welke
aspecten zorgden allemaal een bedreiging wanneer je op reis ging met een schip.
Ook schreven we een verhaal over een ontdekkingsreis.

Week 6: De leerlingen hebben in tweetallen een keynote presentatie gemaakt over
navigatie instrumenten en deze voor de klas gepresenteerd. We hebben ook kennis
gemaakt met windrichtingen en de windroos en plus een hele mooie windroos getekend!
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Schaakontmoeting
Vrijdag 4 oktober vond de eerste schaakontmoeting van dit schooljaar plaats. De kinderen van de leonardo-afdeling van de Steiger gingen naar basisschool De Wereldboom om verschillende partijen te spelen. Dankzij de goede organisatie van meester
Manuel en de hulp van de ouders die wilden zorgen voor het vervoer was dit weer
een geslaagde ochtend. De volgende ontmoeting staat gepland in Terneuzen op vrijdagochtend 17 januari.

Vraag van de week
In de komende weken krijgen de kinderen ieder maandag een vraag te horen, die
vervolgens in de klas wordt opgehangen. Deze vraag blijft een hele week hangen,
iedereen heeft daardoor rustig de tijd om over de vraag na te denken. Ook vragen
we kinderen de vraag van de week op te schrijven in hun agenda. Ze kunnen er dan
ook thuis eens over praten en over nadenken. Op vrijdag wordt de vraag besproken.
Door samen over de vraag te praten, wisselen kinderen ervaringen die ze zelf hebben
gehad uit. De vragen hebben betrekking op mindset en gevoeligheid: emotionele,
beeldende, zintuiglijke, fysieke en intellectuele.

Doelen en vaardigheden
Na de zomervakantie hebben we met de kinderen een blok doelen en vaardigheden
gedaan. Hierbij leren de kinderen kritisch te kijken naar hun eigen leerstijl, door zich
bewust te maken van hun eigen talenten. Hier hebben we verschillende posters voor
bestudeerd, veel klassengesprekken gevoerd en een boekje gemaakt waarbij de kinderen zichzelf kritische vragen hebben gesteld. Ook hebben ze een vragenlijst ingevuld, waaruit bleek of ze een meer analytisch, meer creatief of meer praktisch denkprofiel hebben. Dit kunnen ze dan weer toepassen bij het bedenken van leerstrategieën voor dingen die ze nog niet goed kunnen.
Als afsluiting hebben de kinderen kritisch gekeken naar hun eigen leerresultaten. Aan
de hand daarvan hebben ze voor zichzelf een doel geformuleerd (bijvoorbeeld het
verbeteren van hun woordenschat). Het is de bedoeling dat ze tot en met januari zelf
gaan werken aan dit persoonlijke doel, in hun eigen tijd. Ze konden zelf aangeven
wanneer ze dit wilde doen: in een huiswerkklas (een kwartiertje na schooltijd), thuis
of zelfs in de pauze (dit werd geopperd door een leerling zelf). Het materiaal hebben
we samen uitgezocht. Het evaluatiemoment valt tegelijk met de midden-cito’s. Op
deze manier worden de kinderen meer eigenaar van hun eigen leerproces.
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Project Reizen en ontdekkingsreizen
Het project reizen en ontdekkingsreizen is inmiddels afgesloten met een erg interessante gastles over het verkeer op het water, gegeven door Multraship. De ouders
waren al welkom voor de herfstvakantie, op de kijkavond die door de hele school
werd gehouden om de kinderboekenweek af te sluiten. Natuurlijk zijn er tijdens dit
project ook weer foto’s gemaakt, die terug te vinden zullen zijn op de website. Hieronder nog een kort overzicht van wat we tijdens dit project gedaan hebben:
week 1: introductie: thematafel; huiswerkopdracht.
week 2: voorkennis: filosofie (waarom gingen mensen ontdekkingsreizen maken?);
poster ontdekkingsreizigers maken, poster maken over verschillende mogelijkheden
van vervoer (een poster over vervoer in de lucht, op en in het water en op het land).
week 3: zeevaart: opdracht maquette, vervoersmiddel van de toekomst; vervoer/reisalfabet; Spaanse/Engelse/Franse woorden; Reisbureau Leonardo
week 4: zeevaart: opdracht zeescheepvaart; zeeslag; informatie zoeken over verschillende schepen; achtergrond informatie over scheepvaart (geschiedenis en aardrijkskunde les)
week 5: VOC: gevaren op zee; poster over reis VOC/WIC;
week 6: navigatie: presentatie navigatie-instrument.

Blok debatteren
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het blok debatteren. Hiervoor debatteren de
groepen 7 en 8 bij juf Annemiek in de klas en groep 5 en 6 bij juf Joelle in de klas.
Groep 3 en 4 doen op hetzelfde moment spelletjes onder leiding van een hulpouder.
We debatteren in kleinere groepen zodat de kinderen goed begeleid kunnen worden
en ook allemaal een actieve rol (moeten) nemen in het debat.
Tijdens ieder debat zijn er evenveel voorstanders als tegenstanders. Daarnaast is er
een gespreksleider die beurten aan de verschillende deelnemers geeft en de tijd in de
gaten houdt. Tot slot zijn er de juryleden die een onmisbare rol vervullen tijdens het
debat. Zij bepalen aan het einde van het debat wie er gewonnen heeft en dit doen ze
niet zomaar. Hiervoor moeten ze op de volgende criteria letten: argumentatie, presentatie en strategie/teamwork. Vooral een goede argumentatie is heel belangrijk om
het debat te kunnen winnen. Voor de jury is dit geen gemakkelijke taak, want het
gaat er niet om of je zelf overtuigd bent, je kunt immers al voorstander van de stelling zijn, het gaat erom of de argumenten die worden gebruikt goed zijn. Alle kinderen krijgen gedurende het blok alle rollen een keer toegewezen.
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Wat is het basisverlangen van mijn kind?
Het basisverlangen van kinderen is het gevoel te hebben erbij te horen en van
belang te zijn. Dit is natuurlijk niet anders dan het basisverlangen van ieder mens.
Het breekt mijn hart als ik zoals laatst in de Hema, een jongetje zag dat beurtelings
door zijn oma en door zijn moeder heel hard werd vastgepakt en flink werd toegesproken. Hij probeerde zich vrij te wurmen (dat zouden wij ook proberen in die situatie), maar dat resulteerde alleen in het nog vaster knijpen in het armpje omdat hij
anders zeker weg zou lopen, tenminste dat meenden de beide volwassenen. Hoe
komt het toch dat wij denken dat dat een goede oplossing is, je kind heel hardhandig
vastpakken, overladen met preken en opzadelen met uitspraken zoals: "Je bent een
stout kind, je loopt anders weg, dit moeten we wel doen." En dan verwachten we als
ouders dat ons kind zich de volgende keer vast wel beter zal gedragen, want het
heeft nu immers geleerd wat er anders gaat gebeuren... tsja misschien wel. Misschien zal het uit angst dat het weer zo hard vastgepakt wordt zich beter gedragen...
of misschien denkt hij wel: "Ze vinden me toch niet lief, ze willen me helemaal niet..."
en hij gaat zich daardoor nog slechter gedragen een volgende keer.
Iedereen zoekt manieren om erbij te horen, te voelen dat je geliefd bent en belangrijk. Als je kind denkt dat hij niet geliefd is of er niet bij hoort, probeert hij meestal
om die liefde terug te krijgen, of hij kwetst anderen om het betaald te zetten. Soms
willen kinderen het opgeven omdat zij denken dat het onmogelijk is om dingen goed
te doen en erbij te horen. De dingen die ze doen als ze zich ongeliefd en onbelangrijk
voelen zijn vaak verkeerde manieren om het gevoel te krijgen dat ze erbij horen en
belangrijk zijn. We noemen deze de 'vier verkeerde doelen van gedrag'.
Dit zijn:

1. Overmatige aandacht
2. Misplaatste macht
3. Wraak en
4. Terugtrekken, of het opgeven.

Deze nieuwsbrief is een regelmatige uitgave van het Leonardo-onderwijs Terneuzen
Leonardo-onderwijs Terneuzen valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van Onderwijsgroep Perspecto, Postbus 4, 4570 AA Axel. Website:
www.onderwijsgroepperspecto.nl
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Kinderen zijn zich niet bewust van hun verkeerde doelen omdat zij gebaseerd zijn op
(verborgen) overtuigingen. Wanneer je eenmaal begrijpt dat kinderen doen wat zij
doen omdat ze ontmoedigd zijn, kun je manieren bedenken om hen te bemoedigen
wanneer ze ontmoedigd zijn.
Je bent veel effectiever als jij de overtuiging achter het gedrag aanpakt in plaats van
alleen het gedrag. Om ontmoedigde kinderen te bemoedigen, kun je in plaats van te
reageren op het verkeerde gedrag op hun motivatie (gecodeerde boodschap) achter
het gedrag reageren.
Een van de beste manieren om de gedoceerde boodschap van je kind te snappen is
te kijken wat jouw eigen emotionele reactie is op het verkeerde gedrag. Als jouw
emotionele reactie op het gedrag van je kind is dat je je geërgerd, geïrriteerd, schuldig of bezorgd voelt, kan het zijn dat je kind overmatige aandacht (1) vraagt.
Zijn gedrag is irritant, maar zijn gecodeerde boodschap is 'Merk me op. Betrek me op
een positieve manier.' Geef veel spontane knuffels door de dag heen. Plan regelmatige speciale tijd samen. Bedenk samen met je kind manieren om aandacht te krijgen
die goed werken voor iedereen. Negeer het vragen om aandacht dat jouw irriteert.
Laat je kind in plaats daarvan weten dat als hij aandacht wil, hij daarom kan vragen.
Laat hem weten hoe hij dat kan doen, bijvoorbeeld door te zeggen: "Ik wil graag wat
aandacht. Ik wil een knuffel, of ik wil graag samen een spel spelen. Ik wil je graag
wat vertellen, etc." En dat jij dan meer dan bereid bent om hem aandacht te geven.
Zo zijn ook bij de andere verkeerde doelen jouw gevoelens de aanwijzing voor wat
het verkeerde doel is dat jouw kind nastreeft en kun je leren daar op een effectieve
manier mee om te gaan door je te richten op de overtuiging die je kind heeft. Jij leert
dan die overtuiging te herkennen en daaraan te werken waardoor ook het gedrag zal
veranderen.
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