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• ER ZIJN EEN AANTAL NIEUWE LEERLINGEN DIE EEN POSITIEF ADVIES VOOR
DEELNAME AAN HET LEONARDO ONDERWIJS HEBBEN GEKREGEN. HELAAS
MOEST DE SCREENINGSCOMMISSIE OOK EEN AANTAL KEER EEN NEGATIEF ADVIES GEVEN.
• DE SFEER IN DE GROEPEN IS GEMOTIVEERD EN ENTHOUSIAST.
• NA 2 WEKEN IS HET NIEUWE PROJECT VAN START GEGAAN. Het thema werd aangekondigd via raadsels en ballonnen.
•

ET NIEUWE THEMA IS : AARDE

Colofon

•
• DE SCHAAKGROEP VAN MEESTER MANUEL IS VAN START GEGAAN MET
EEN COMBINATIE VAN Leonardo leerlingen en reguliere leerlingen die zeker
toe waren aan uitdaging.
• DE GYMLESSEN WORDEN EVENEENS GECOMBINEERD ZODAT DE LESSEN
MEER RECHT DOEN AAN FYSIEKE LEEFTIJD, KUNNEN EN INTERACTIE.
•
•
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MACHTSTRIJD IN “THE House”? Lees de tip in de OS
In OS II UITSTELGEDRAG . HERKENBAAR?
Eindredactie: Annemiek Stallaart
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middenbouw
Leonardo Middenbouw
Wie ben ik in de groep ?
En

Welke groep willen we zijn?

De eerste weken zijn de groepsvorming , respect voor regels en omgaan met elkaar
structureel besproken en via coöperatief spel (her-)ontdekt.

Het IK is belangrijk maar óók het WIJ
Project AARDE:

Met inleidende film, raadsels verstopt in ballonnen is het project AARDE van start
gegaan.
Via( dwars)-doorsneden van fruit zijn we naar de doorsnede van de aarde gegaan. Zo ontdekten we verschillende aardlagen. Ook de platen in de aarde die
langs elkaar schuren of tegen elkaar waren interessant want nu weten we hoe
o.a. bergen ontstaan.
Dat een groot rotsblok ( heel veel) later als een zandkorrel op het strand kan liggen maakte indruk. Ook hebben we bij het stenen-practicum met een loep de samenstelling bekeken van verschillende steensoorten
1.

Stollingsgesteente

2.

Metamorf gesteente

3.

Sedimentair gesteente

Vervolgens hebben we zelf kristallen bekeken, getekend en gemaakt! Alle kinderen hebben een huiswerkopdracht die gedurende het project doorloopt en
hebben en interessante thematafel.
Ook hebben we een projectlied “aarde” van Diggy Dex. Afgelopen week hebben
we een wolkenkijker gemaakt, dagelijks gekeken wat voor soort wolken er te zien
waren en een presentatie gemaakt over een natuurramp. We hebben
een Lapbook gemaakt en ons verdiept in de sferen op aarde en het ontstaan van
verschillende landschappen. Landschappen hebben we geschilderd en vulkanen
van klei gemaakt.
De deep levelvraag van dit project is
Weet jij waarop je staat, waarop je leeft, waardoor je heen beweegt en wat
erin zit?
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middenbouw
Persoonlijke doelen:

De persoonlijke reken- en spellingsdoelen zijn weer vastgesteld. De leerlingen krijgen hier ook altijd instructie op. De persoonlijke doelen zijn op leer-jaargroepniveau Naast de persoonlijke doelen wordt instructie gegeven op de verrijking en
hoofddoelen één leer-jaargroep vooruit

Op deze manier wordt een stevige basis gelegd, kan er bijna niets doorheen glippen, wordt de herhalings-routine geminimaliseerd en de motivatie door uitdaging
bevorderd.
Het blok DEBATTEREN is gestart!
De leerlingen hebben hun COGNITIEVE DOEL gekozen en gaan ermee aan de slag.
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bovenbouw
Goed van start

De eerste weken van dit schooljaar is er veel aandacht geweest voor
de groepsvorming. Wat voor groep willen we zijn en welke afspraken
horen daarbij? Aan de hand van spelletjes en verschillende werkvormen hebben we met elkaar gebouwd aan een stevig groepsfundament waarbij we op een respectvolle manier met elkaar spelen en
werken.

Project aarde
Het eerste project van dit schooljaar is “Aarde”.
We zijn van start gegaan met het doorprikken van een aantal ballonnen waaruit raadsels tevoorschijn kwamen die ons aanwijzingen gaven over het onderwerp en de titel. Dit bleek toch moeilijker dan
gedacht maar uiteindelijk kwamen we dan toch uit bij het goede antwoord en de centrale vraag: Weet jij waarop je staat, waarop je
leeft, waardoor je heen beweegt en wat erin zit?

In week 1 zijn we gestart met het kijken van een aflevering van de
natuurserie “Our Planet” , het inrichten van een thematafel en het
introduceren van de huiswerkopdracht. Ook zijn we gestart met het
zingen van het lied ‘Hoe de aarde draait’ dat gedurende het gehele
project terugkomt.
Vervolgens hebben we ons verdiept in de opbouw van de aarde; alle
kinderen hebben een tabel gemaakt, een planeet uit ons zonnestelsel geschilderd en ook hiervan de doorsnede bestudeerd.
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bovenbouw
Ook stond de gesteentecyclus centraal. De kinderen hebben ontzettend veel energie gestoken in het maken van een “lapbook;’een
soort interactieve poster. De resultaten zijn echt heel mooi geworden.
Ook hebben we het gehad over wolkentypen en de processen en
sferen van onze planeet. Ook hebben de kinderen in tweetallen keynotes gemaakt en gepresenteerd over de verschillende landschapsvormen en hun kenmerken.

Huiswerk

De kinderen krijgen hun huiswerk mee op woensdag en moeten dit
ook allemaalweer, een week later, op woensdag inleveren. We hebben voor deze manier van werken gekozen, zodat de kinderen hun
huiswerk leren plannen en spreiden.
Groep 8 krijgt ook nog extra redactiesommen mee op vrijdag,
dit moet een week later, ook op vrijdag, worden ingeleverd waarna
het samen met de juf wordt besproken.
Overzicht huiswerk:
Groep 7: rekenen, taal, geschiedenis/topografie (maken of leren);
Groep 6: 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). Ook
bij ieder project zullen de kinderen een huiswerkopdracht mee naar
huis krijgen .
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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 hiernaast...
[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?
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.

Deze nieuwsbrief is een regelmatige uitgave van het Leonardo-onderwijs Terneuzen
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OS
MACHTSSTRIJD - heb ik nou nooit met mijn kinderen...
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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OS II
Uitstelgedrag
Slimme mensen (klein en groot) stellen uit. Is dat erg? Moet je er altijd uithalen
wat erin zit? Ik denk niet dat het moet. Moet een jachtluipaard altijd op topsnelheid rennen? Dat zie je niet in de natuur. Als je jachtluipaarden observeert,
zie je ze meestal ergens in een schaduw liggen luieren. Ze hebben de uitdaging
van hardlopen nodig, maar niet elke minuut van de dag. Ze komen in beweging
als er noodzaak is, als ze moeten jagen. Het logo van IEKU advies is gebaseerd
op de metafoor van een jachtluipaard. Dit idee is ontstaan naar aanleiding van
een verhaal van de Amerikaanse kinderboekenschrijfster Stephanie Toolan, dat
ze in 1993 schreef. Je kunt het verhaal op de website van IEKU vinden onder de
titel: Is het een jachtluipaard?
Er zijn verschillende redenen voor uitstelgedrag. Het is belangrijk te kijken of
uitstellen komt doordat je er bewust voor kiest omdat je de taak niet zo belangrijk vindt of dat het komt doordat het je ontbreekt aan vaardigheden om
aan de taak te beginnen of af te maken. Het kan zijn dat er irrationele blokkades zijn (faalangst, perfectionisme, een niet-goed-genoeg-zijn-gevoel e.d.). Dat
eerste is geen belemmering in het functioneren, het tweede wel.

Uitstelgedrag als keuze
Om de een of andere reden is de algemene overtuiging dat hoogbegaafde kinderen altijd goed moeten presteren en hoog moeten scoren op schooltoetsen.
Waarom zou je dat willen en verwachten?

Uitstelgedrag als belemmering
Veel hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen blokkeren bij de meest
simpele vraag (hoeveel is 8+7 bijvoorbeeld). Er wordt van een hoogbegaafd kind
vaak verwacht dat het onmiddellijk een antwoord heeft op de meest ridicule vragen. Kinderen kunnen al heel jong denken dat ze meteen het antwoord paraat
moeten hebben en dat ze alles moeten weten. Dit ontstaat geleidelijk. Het kan
komen doordat een peuter door de ouder gevraagd wordt Engels te praten in gezelschap van onbekenden, omdat de ouder wil laten zien hoe goed zijn kind dat
kan. Het kan zijn ontstaan doordat een kind vanaf kleins af aan overdreven werd
geprezen als het iets goed deed, hierdoor kan een vaste mindset ontstaan. Het
kan komen doordat hoogbegaafde kinderen vaak gemakkelijk leren maar nooit
leren omgaan met de frustratie van iets niet kunnen en er moeite voor moeten
doen om het te leren.
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OS II
Alice is een jongedame van 16 jaar die ik al een aantal jaar in counseling heb. Ze
vertelde:
“Ik herken nu pas een patroon in mijn uitstelgedrag. Als ik vroeger iets niet snel
kon leren of begrijpen, liet ik het liggen. Dan wilde ik er niet mee verder. Ik wist
eigenlijk niet eens hoe. Dat geldt ook voor de piano. Ik zou eigenlijk weer piano
willen leren spelen. Ik ben ooit gestopt omdat ik het gevoel had dat ik te veel
moest oefenen. Nu vind ik het jammer, maar ik ga het weer oppakken.”
Een hoogbegaafd kind zou moeten leren zich meer tijd te gunnen om iets te leren.
In de begeleiding van dit proces heeft de omgeving de belangrijkste rol. Vanaf de
geboorte moet een kind de ruimte krijgen om te leren, te oefenen, te falen en
vooral te zijn wie het is. Als een kind dit niet leert, leidt het vaak tot uitstelgedrag
tot aan volwassenheid. Dit gecombineerd met een laag zelfbeeld en niet weten
wie je bent, kan leiden tot dissonantie, een staat waarin je belandt als je jezelf
kwijt bent.
Extrinsiek perfectionisme leidt vaak tot uitstelgedrag omdat het kind de druk ervaart om perfect te moeten zijn. Uitstelgedrag wordt dan een manier om de druk
te beperken en om teleurstellingen bij jezelf en anderen te voorkomen. Ouders en
leerkrachten richten zich vaak op het eindresultaat en niet op het proces. Hoe
vaak heb ik een ouder niet horen zeggen: “Jammer dat het een zesje was, hij kon
gemakkelijk een zeven of een acht halen.”

Uitstelgedrag en onderpresteren ontstaan op school al vroeg in de kleuterklas
doordat de opdrachten niet uitdagend genoeg zijn. Veel kinderen en tieners hebben de ervaring dat, wanneer ze iets op het laatste moment leren, ze nog een
goed cijfer halen. What’s the point? zeggen ze dan. Ze zien het nut er niet van in
om zich in te spannen. Ook omdat de onderwerpen en soort opdrachten die ze
moeten maken totaal niet relevant voor hen zijn. Als ze op school niet kijken naar
wat een bepaalde hoogbegaafde of uitzonderlijk begaafde leerling expliciet nodig
heeft, dus geen maatwerk, zal deze leerling alleen leren omdat het moet. Er is
geen intrinsieke motivatie en de volwassenen om hem heen vinden het een raadsel.
Als het uitstelgedrag al jaren aan de gang is, is het moeilijk het te veranderen.
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OS II
Om uitstelgedrag te veranderen, heeft het kind of de volwassene counseling nodig
met begeleiding in het doorbreken van oude (denk)patronen, overtuigingen en
aannames. Hij moet als het ware weer zichzelf zijn, durven zijn wie hij is, met alle
‘fouten’, die natuurlijk geen fouten zijn. Dit kan betekenen dat oude pijn naar bovenkomt, trauma’s en ervaringen uit het verleden, opvoeding, meningen van anderen. Het kan zijn dat het kind of de volwassene een innerlijk conflict ervaart en
het gevoel heeft te moeten kiezen tussen de verwachtingen van anderen en die
van zichzelf. Het is bijzonder belangrijk dat, als een kind of volwassene counseling
nodig heeft, de counselor een ervaren specialist is die bekend is met uitdagingen
van het hoogbegaafd zijn.

Het gaat er niet om een gewoonte te veranderen, het gaat om de verandering van
je hele innerlijke wereld.
Als je hierdoor toegang krijgt tot mogelijkheden en delen van jezelf die door uitstelgedrag zijn tegengehouden en geremd zijn geweest, kun je veel plezier beleven aan het terugvinden van je hele ik. Deze integratie is de ware basis voor zelfrespect.
Hoogbegaafde mensen vinden rechttoe rechtaan opdrachten saai. Als je creatief
bent, kun je deze saaie taken aangenamer maken. Het is bijzonder belangrijk een
hoogbegaafd kind te leren wat te doen als het zich verveelt: hoe kun je het aankaarten en hoe kun je jezelf bezig houden. Dit vergroot de zelfredzaamheid van
het kind.
Thijs vertelt:
“Als ik in de klas zit, verveel ik me vreselijk. Ik heb gemerkt dat schaduwen niet
zwart zijn maar blauw. Ik zag dat die kleur verandert als het licht verandert. Als er
meer zon was in de klas, was het een ander blauw dan wanneer het regende. Welke blauw was het… kobaltblauw, ultramarijn, indigo… toen dacht ik aan de schilder Vermeer en zijn blauw…”
Als een hoogbegaafd kind zich verveelt, kan het bezigheden zoeken, dagdromen
of een andere overlevingsstrategie gebruiken. Het kan zijn dat het kind hierdoor
belangrijke informatie mist. Dan kan het uitstelgedrag te maken hebben met gebrek aan kennis of vaardigheden.
Een kind hoeft niet alleen bij schoolopdrachten te blokkeren maar dat kan bij alles
zijn. Als de angst niet aangepakt wordt en als het kind niet de juiste vaardigheden
aangeleerd krijgt, kan de angst verlammend zijn. Ik ken een aantal hoogbegaafde
meisjes in het voortgezet onderwijs die zich ziek melden als hun product (verslag,
essay) niet aan hun hoge eisen voldoet. Zover wil je het niet laten komen omdat
dit soort uitstelgedrag, gebaseerd op angst, moeizaam te keren is.
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