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Introductie 
Voor u ligt de tweede officiële nieuwsbrief van basisschool De Verbinding. 

Het doel van deze nieuwsbrief is om specifieke informatie over onze onderwijsontwikkeling te 

verstrekken aan ouders en andere belangstellenden. Deze nieuwsbrief 

vinden wij een uitstekende manier om u één keer per jaar een inkijkje te 

geven in de inhoudelijke keuzes die de school gemaakt heeft in de ont-

wikkeling naar Kindcentrum De Verbinding. Op dit moment zijn we een 

kleine basisschool in een tijdelijk gebouw. Maar onze kinderen, mede-

werkers en ouders zijn alles behalve tijdelijk.  Komend schooljaar en de jaren daarna zullen we 

samen met KION uitgroeien naar een kindcentrum met maar liefst 465 kinderen van 0 tot en 

met 12 jaar. Bij de onthulling van ons bouwbord op de Steltsestraat 50 is een gedicht voorge-

dragen over ‘Samen’. Dit kunt u vinden op een van de volgende pagina’s. Het geeft aan hoe we 

erin staan; we doen het samen en niet alleen. Dit betekent dat het langzamer gaat dan velen 

van ons zouden willen. We maken doordachte en weloverwogen keuzes voor de kinderen en 

voor het team. Zo hebben we ook deze nieuwsbrief samen gemaakt met mentoren en ouders. 

We hopen dat u met deze nieuwsbrief een mooi inkijkje krijgt in onze huidige ontwikkeling.  

Door de Corona perikelen gingen overigens veel ontwikkelingen anders dit schooljaar dan in ons 

jaarplan bedacht was. Mijn gevleugelde uitspraak in deze fase van dit schooljaar is dan 

ook:,,Gras gaat niet harder groeien als je er aan trekt.” Ook al zou ik dat soms best graag wil-

len…Veel leesplezier gewenst! (Manon Prévoo) 

KiVa : Samen maken we er een fijne school van! 

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het ver-

sterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op 

basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert 

de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbe-

terd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons 

motto luidt dan ook: ‘Samen maken we er een fijne school van!’ 

Dit schooljaar hebben wij ons KiVa-aanbod verder vormgegeven. Behalve de preventieve lessen 

die mentoren in de kringen geven, nemen ook het signaleren en (curatief) handelen een belang-

rijke plaats in. Het signaleren doen we met behulp van de KiVa-monitor. In oktober en april van 

elk schooljaar nemen wij deze digitale vragenlijst af. De vragen die de kinderen beantwoorden 

gaan over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en vriendschapsrelaties in de groep. Nadat de 

kinderen de vragenlijst in hebben gevuld, ontvangen de mentoren een rapport van hun groep. 

Hiermee krijgen wij een helder beeld van hoe de groepen in elkaar steken en kan ons handelen 

hierop worden aangepast.  

Het (curatief) handelen in geval van pestsituaties doen we met behulp van de (mini)

steungroepaanpak.  Om ons verder te bekwamen op dit vlak, worden we begeleid door onze 

KiVa adviseur. Samen willen we er zo voor zorgen dat ieder kind zich fijn voelt op De Verbinding! 

Wilt u meer weten over de steungroepaanpak? Bekijk dan ons KiVa Protocol Sociale Veiligheid, 

te vinden op onze website. (Tamara Onnink)  
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Gedicht ‘Samen’ 
Dit schooljaar werken we hard aan de inrichting van het atelier, zodat er voldoen-

de diversiteit aan materialen voorhanden is om de kinderen creatief bezig te 

laten zijn. Bovendien hebben we stappen gezet in de procesgerichte manier van 

werken zoals in onze eerste nieuwsbrief al genoemd is. Omdat deze manier van 

werken ons erg aanspreekt en goed past binnen onze visie op onderwijs van ontwikkelingsgericht 

werken. “Deze didactiek leert de kinderen om geen genoegen te nemen met het eerste antwoord 

dat ze vinden of bedenken, maar dat ze meerder mogelijkheden uitproberen, autonoom denken, 

buiten het kader durven gaan en onderbouwde keuzes maken. (Karin Kotte, Kunsteducatie adviseur 

en onze trainer)". Binnen elk thema proberen we om een of meerdere creatieve activiteiten proces-

gericht aan te bieden.  

Het proces begint met een oriëntatie op het onderwerp van de opdracht. De kinderen worden mid-

dels een pakkende opening nieuwsgierig gemaakt voor het onderwerp. De voorkennis wordt geacti-

veerd. Samen wordt hierop geassocieerd en over gefantaseerd. De kinderen nemen intensief waar 

door korte opdrachtjes en onderlinge gesprekken. Kortom de verhalen van de kinderen worden 

losgemaakt. De oriëntatie gaat over in het onderzoeken. Tijdens het onderzoek gaan de kinderen 

verschillende mogelijkheden bekijken , schetsen maken en experimenteren. Alles wat de kinderen 

ontdekken wordt onderling uitgewisseld, zodat zij elkaar op ideeën kunnen brengen en op nieuwe 

sporen zetten. Dit kan betekenen dat ze de richting waarin ze dachten wijzigen en andere keuzes 

maken voor de voortgang van hun proces. Uiteindelijk leidt dit tot een plan van aanpak. Dit onder-

zoek leidt naar het uitvoeren van de opdracht, het komen tot een resultaat, een product. De kin-

deren proberen om de opdracht uit te voeren. Soms is het nodig om daarbij eerst een techniek 

aangeleerd te krijgen of het materiaal nog verder te onderzoeken. Hierbij maken zij gebruik van alles 

wat zij tijdens hun onderzoek te weten zijn gekomen. Tussentijds wordt onderling naar het werk 

gekeken en geven de kinderen en de mentoren feedback op wat zij zien. Dit kan er toe leiden dat 

een kind een andere weg inslaat, het plan aanpast. Tot slot wordt zowel het proces als het product 

geëvalueerd. Tijdens de evaluatie vertellen de kinderen wat ze bedacht hadden of het gelukt is en 

waar ze tegenaan zijn gelopen. Ook kunnen de kinderen elkaar feedback geven, die in een volgend 

proces meegenomen kan worden. Zowel de eindproducten als het proces worden in een tentoon-

stelling of (korte) presentatie onder de aandacht gebracht. Waar staan wij op dit moment? 

Op dit moment zijn we meerdere (organisatie)vormen aan het uitproberen en natuurlijk aan het 

evalueren. Bovendien proberen we steeds om de opdracht betekenisvol te laten zijn binnen het 

thema. Daardoor kunnen de brainstorm, die vaak aan het begin van een thema plaatsvindt, de vra-

gen die de kinderen zelf hebben en de informatie die de kinderen opdoen, ook aan de creatieve 

opdracht die zij in het atelier gaan uitvoeren, worden gekoppeld. (Ellen Kreeft) 

‘Als het kind niet past in het systeem, moet het systeem aangepast worden en 
niet het kind.’ 

Ontwikkelingsgericht werken 

De procesgerichte didactiek in het atelier 

De Verbin-

ding werkt 

volgens het 

concept van 

ontwikkelingsgericht 

onderwijs. Een onder-

wijsconcept waarbij 

kinderen gestimuleerd 

worden om in hun 

ontwikkeling steeds een 

stap verder te zetten. 

De brede persoonsont-

wikkeling van de kin-

deren staat hierbij cen-

traal. Er wordt veel 

belang gehecht aan 

zingeving: activiteiten moeten van betekenis zijn voor kinderen. Vandaar dat 

het onderwijs vorm krijgt in betekenisvolle thema’s. In de link hierboven 

kunt u meer lezen over de inhoud en achtergrond van ontwikkelingsgericht 

onderwijs. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Om u hiervan een indruk 

te geven, worden in onderstaande tekst enkele voorbeelden gegeven van 

hoe het ontwikkelingsgerichte onderwijs op de Verbinding tot uiting komt. 

Bij de start van dit jaar stond zo het thema ‘Bouwen’ centraal.  In de onder-

bouw is er tijdens dit thema bijvoorbeeld gerekend met bakstenen en is er 

geoefend met het in klankgroepen verdelen van gereedschap. Naast reken- 

en taal-activiteiten is er ook veel aandacht geweest voor andere vakgebie-

den: er is bijvoorbeeld gedanst als een waterpas, gezongen over bouwen en 

er zijn bijzondere huizen ontworpen in het atelier. Het thema was zichtbaar 

aanwezig op het leerplein en kwam terug in de hoeken waar de kinderen 

konden spelen en werken. Zo was er een bouwplaats waar de kinderen 

bouwvakker en architect konden spelen. In de ontdekhoek was materiaal 

waarmee de kinderen konden experimenteren met elektriciteit en de lees-

hoek lag vol met boeken over bouwen.   

In de middenbouw zijn de kinderen bezig geweest met de bouw van een 

school. Verschillende onderwerpen kwamen hierbij aan bod. Hierbij werden 

de verschillende vakgebieden aan elkaar gelinkt. Om hier een voorbeeld van 

te geven, zullen hierna de activiteiten beschreven worden passend bij het 

onderwerp bakstenen. In de middenbouw leren de kinderen lezen en schrij-

ven. Een groot onderdeel hiervan is het schrijven van verhalen. Tijdens het 

onderwerp bakstenen gingen de kinderen aan de slag met het schrijven van 

een strip. Hierin moesten ze laten zien en beschrijven hoe bakstenen ge-

maakt worden. Om tot een verhaal te komen, is het belangrijk dat kinderen 

onderzoek doen. Dat kan op verschillende manieren. Zo hebben de kinderen 

onderzoek gedaan in boeken, zelf bakstenen gemaakt en een filmpje geke-

ken van een tour door de steenfabriek. Dit zorgde er allemaal voor dat de 

kinderen ideeën en inspiratie opdeden voor hun verhalen. De geschreven 

verhalen zijn vervolgens gepresenteerd in de kring . 

(Leila Toumi & Perla Stunnenberg ) 
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OGO en wij-leren 

Arja Kerpel zegt over OGO het volgende: 
Ontwikkelingsgericht onderwijs verbindt 
een leerlinggerichte pedagogiek met een 
activerende didactiek. Het wordt  ook wel 
gezien als de gulden middenweg.  Nieuws-
gierig naar meer? 
Lees verder op:  

https://wij-leren.nl/ogo-
ontwikkelingsgericht-onderwijs.php 

https://wij-leren.nl/pedagogiek.php
https://wij-leren.nl/didactiek.php
https://wij-leren.nl/ogo-ontwikkelingsgericht-onderwijs.php
https://wij-leren.nl/ogo-ontwikkelingsgericht-onderwijs.php


 

Natuur & milieu educatie 

NME is een afkorting voor na-

tuur- en milieu educatie. Het 

gaat hierbij om alle vormen 

van leeractiviteiten met be-

trekking tot natuur, ecolo-

gie,milieu, landschap en duur- 

zaamheid. Met als achterlig-

gende gedachte dat bekend-

heid hiermee en kennis hiervan 

zal leiden tot meer betrokken-

heid, respect, natuur- en mili-

euvriendelijk handelen en 

daarmee tot duurzaamheid 

en leefbaarheid van de samen-

leving. 

NME is bij uitstek een onder-

deel binnen het onderwijs voor 

hoofd, hart en handen. Het 

doen springt bij natuuronder-

wijs het meest in het oog. Je 

ziet dat kinderen zelf actief zijn 

met de echte werkelijkheid en 

ze verkennen en onderzoeken 

hun wereld onder begeleiding 

van de mentor, of samen met 

elkaar. Al doende leren ze die 

wereld waarderen en er ver-

antwoord mee omgaan. Het is 

echt onderzoekend en ontdek-

kend leren. Daarmee past het 

perfect bij onze Verbindingscy-

clus.  Daarover leest u meer in 

het stuk over Wetenschap en 

techniek van Willem. 

(Petra van der Pol) 

Oplossingsgerichte gesprekken 

Denken in oplossingen en niet in problemen. Dat wil 

iedereen natuurlijk altijd doen maar is niet altijd 

even makkelijk. Na een inspirerende cursus van 

twee collega’s vorig schooljaar was de keuze dus 

ook snel gemaakt om dit jaar met het hele team 

scholing te volgen bij Bureau Meesterschap over 

oplossingsgericht coachen en dus het voeren van 

oplossingsgerichte gesprekken. De werkwijze van 

‘Kids Skills’ wordt hierin gebruikt als uitgangspunt: 

alle problemen kunnen worden opgevat als vaardig-

heden die nog geleerd moeten worden. De oplossingsgerichte aanpak is erg geschikt om 

kinderen (vaak samen met hun ouders) te ondersteunen om lastige situaties het hoofd 

te bieden en veilig te experimenteren met nieuw en ander gedrag.  

Tijdens het voeren van oplossingsgerichte gesprekken worden zes stappen doorlopen. 

Ook hier is er weer sprake van een cyclisch proces: 

1. Contact leggen & context verkennen: wat gaat goed en wat kan beter? 

2. Gewenste toekomst, doelen formuleren: wat zou je anders willen en hoe ziet dat 

eruit? 

3. Hulpbronnen/krachten ontdekken: waar ben je nu al tevreden over en wat kan je 

helpen? 

4. Positieve uitzonderingen, eerder succes: wanneer ging het al een beetje zoals je 

graag wilt? 

5. Een stapje vooruit: wat zou je al eerste willen doen en van wie heb je steun nodig? 

6. Complimenteren: waardering en vertrouwen uitspreken gedurende het hele proces. 

 

We zijn allemaal ondertussen bezig met het voeren van deze oplossingsgerichte gesprek-

ken en merken vooral dat de positieve insteek ervan de kinderen een boost geeft. Er 

wordt nu namelijk gekeken naar dingen die al goed gaan en kunnen helpen om een an-

dere vaardigheid te leren. Door met de kinderen te kijken naar het eerste kleine stapje 

wordt een te leren vaardigheid niet een onhaalbaar doel maar een realistisch begin. Ook 

de wetenschap dat ze er niet alleen voor staan is erg helpend. De kinderen kiezen zelf 

wie hen kan ondersteunen bij het leren van de vaardigheid. Dit kunnen andere kinderen 

of mentoren zijn maar ook een afbeelding van een idool of favoriet dier. Even een tast-

bare herinnering of een compliment is heel waardevol gebleken. Er is ondertussen al 

heel wat gevierd met de kinderen want successen zijn iets om te delen met elkaar!  Hier-

onder ziet u hoe de schaalvragen van 0 tot 10 worden uitgebeeld en ingezet door ons. 

(Imke Haanappel) 
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NME & omgeving 

NME is op onze school van wezenlijk 

belang. Dit is bijvoorbeeld te zien aan 

onze themaplanning. Waar er ruimte 

is en waar het aansluit is er aandacht 

voor NME. We maken hierbij gebruik 

van bijvoorbeeld de leskisten van De 

Bastei, maar ook van de kennis van 

organisaties als IVN en Naturalis. Op 

termijn zullen we meer buitenlessen 

gaan geven en gasten met kennis 

over NME onderwerpen ontvangen 

of gaan bezoeken. Voor de buiten-

lessen is in ons nieuwe gebouw een 

buitenlokaal. Tevens ben je vanuit 

ons nieuwe gebouw zo op de dijk en 

in de uiterwaarden. Ook zal er elk 

jaar een thema volledig in het kader 

staan van NME, zoals dit schooljaar 

bijvoorbeeld het thema Flora en 

Fauna. Bij dit thema maken we een 

start met een moestuin. Dit zal op 

onze nieuwe locatie een vast onder-

deel worden van het onderwijs. Want 

dan hebben we een eigen echte 

dierenweide en moestuin.  

Ons nieuwe gebouw is trouwens 

straks een toonbeeld van NME wan-

neer je kijkt naar gebruikte materi-

alen, het sedumdak en het energie-

zuinige ontwerp. Recyclen en wijs 

omgaan met afval hoort hier natu-

urlijk ook bij. Hiervoor zullen speciale 

bakken bedacht worden, zodat dit zo 

goed en zo duidelijk mogelijk gedaan 

wordt. Kortom NME is overal en 

overal is NME!  (Petra van der Pol) 

TPR: Total Physical Respons 

Sinds mei 2019 heb ik als vader van Wouter en Joris mee mogen denken in 

de projectgroep die zich bezighoudt met de nieuwbouw van de school. On-

der leiding van projectmanagementbureau HEVO, zitten vertegenwoordigers 

van Conexus (opdrachtgever/eigenaar), de architecten (gebouw, landschap 

en binnenhuis) en De Verbinding/KION in deze groep. Het mooie aan dit traject is dat De Ver-

binding en KION als eindgebruikers zeer dicht op het ontwerptraject zitten. Daardoor is er een 

gebouw gemaakt dat vanuit het gebruik is ontworpen.  

Werkelijk over ieder detail is nagedacht en deze investering zal zich zeker uitbetalen in het 

eindresultaat. Deze school staat er immers voor de komende tientallen jaren. Ook “na ons” 

moeten kinderen, personeel en ouders optimaal gebruik kunnen maken van het gebouw en de 

buitenruimte. Daarom is er veel aandacht voor essentiële zaken zoals energiegebruik, klimaat-

adaptatie, warmte/koelte, waterhuishouding en groene/natuurlijke omgeving.  

Het ontwerp van de buitenruimte bij de nieuwe school wordt door De Overhaag gemaakt. 

Momenteel worden de laatste punten op de i gezet. Ook hier is weer over alle details nage-

dacht. Functioneel zoals fietsparkeren, waar wachten ouders, (verkeers)veiligheid en uiteraard 

veel groen en schaduwplekken. Maar het wordt ook een omgeving waar kinderen spelender-

wijs kunnen leren over de natuur en buitenonderwijs kunnen krijgen, uitgedaagd worden en 

gewoonweg kunnen klimmen, rennen en in plassen stampen. Omdat het traject van de buiten-

ruimte tijdens de ontwerpfase van het gebouw al is gestart, zijn beide onderdelen goed op 

elkaar aangesloten. Binnen en buiten kunnen niet zonder elkaar en gaan hier hand in hand.   

Inmiddels is de bouw van de school gestart en kunnen we, als alles goed gaat, eind dit jaar het 

noodgebouw achter ons laten. Gedurende de bouwfase houd ik de ontwikkelingen bij door 

middel van berichtjes en foto’s via social schools. Leuk dat het nu echt zichtbaar gaat worden 

en ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Ook vind ik het heel bijzonder dat ik in de 

gelegenheid ben (geweest) om een dergelijk project van dichtbij te mogen volgen. Ik ben ervan 

overtuigd dat het ons wachten waard gaat zijn en ik hoop dat alle ouders daar ook zo over 

denken als het eenmaal gerealiseerd is. 

Tijdens de Engelse activiteiten op 

De Verbinding wordt veel Total 

Physical Response (TPR) ingezet. 

TPR is een taalleermethode, ont-

wikkeld door James Asher. Kin-

deren leren hun moedertaal door in eerste instantie 

veel te kijken, te luisteren en te imiteren. TPR is 

gebaseerd op dezelfde principes. Tijdens de Engelse 

activiteiten leren de kinderen Engels door te kijken 

naar wat de mentoren doen, door te luisteren naar 

wat de mentoren zeggen en door de bewegingen van 

de mentoren te imiteren. De Engelse taal wordt 

gecombineerd met bewegingen en gebaren, bijvoor-

beeld door middel van ‘action story’s’. Dit zijn korte 

verhaaltjes met bijpassende gebaren. Door mee te 

bewegen met deze Engelse verhaaltjes, leren de 

kinderen Engels met hun hele lijf.  

Door de inzet van TPR is het gemakkelijker om de 

betekenis van een vreemde taal te achterhalen. 

Wanneer de mentoren Engels spreken, ondersteunen 

zij hun taal namelijk met bewegingen en gebaren. 

Hierdoor is het gemakkelijker voor kinderen om het 

Engels te begrijpen. Dit maakt het mogelijk dat de 

mentoren tijdens de Engelse activiteiten voortdurend 

Engels praten. Op deze manier krijgen de kinderen 

veel Engelse input en dit is erg belangrijk bij het leren 

van een vreemde taal.  

Door de inzet van TPR worden beide hersenhelften 

gebruikt bij het leren van een vreemde taal. Wilt u 

hierover en over de achtergrond van TPR meer we-

ten? Dan kunt u het (Engelstalige) filmpje in de on-

derstaande link bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=9omNHxf2pKA  

(Perla Stunnenberg) 
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Een ouder aan het woord: Mathijs Buddingh 

https://www.youtube.com/watch?v=9omNHxf2pKA


 

‘NME is overal en overal is NME.’ 

Op onze school werken we cyclisch. Met zijn allen zitten we continu in een leer-

proces waarbij we bewust en onbewust allerlei stappen doorlopen, beslissingen 

nemen, reflecteren, plannen, communiceren. Dit komt zowel in het klein als in het 

groot terug. Het komt bijvoorbeeld terug bij het aantrekken van onze jassen en 

buitenschoenen of het werken aan een thematisch project van een aantal weken. 

Maar het komt ook terug in de manier waarop we procesgericht in het atelier 

werken en oplossingsgericht gesprekken voeren met kinderen. Voor vrijwel al die 

processen is in de literatuur wel een eigen cyclus of model terug te vinden. Al die cycli hebben veel 

overeenkomsten, maar ook wat verschillen. Om met zijn allen binnen het cyclisch werken dezelfde 

taal te kunnen  

spreken hebben we onze eigen Verbindingscyclus ontworpen. 

Deze cyclus is zichtbaar in ons onderwijs en in onze school. Zo hangt hij zichtbaar bij iedere kring aan 

de muur en wordt ernaar verwezen in onze instructies en begeleiding van activiteiten. De cyclus geeft 

de kinderen zo steeds inzicht in de stappen die ze doorlopen in het leren. 

Bij het samenstellen van onze Verbindingscyclus is gekozen voor een focus op twee bestaande cycli-

sche modellen. Voor deze twee modellen is gekozen, omdat ze aansluiten bij twee speerpunten van onze school: talentontwikkeling binnen een 

sociale context en onderzoekend & ontwerpend leren als belangrijke vaardigheden binnen Wetenschap & Techniek. Meer informatie over beide 

modellen kunt u vinden via onderstaande links.  

-Het TASC model: http://www.mediamasters2013.nl/het-tasc-model/ 

-Cyclus Onderzoekend & Ontwerpend leren: https://www.slo.nl/thema/meer/wetenschap/componenten/onderzoeken/ 

Wij hopen dat de cyclus voor u, voor ons, maar vooral voor de kinderen een fundament zal gaan vormen waarop we ons onderwijs weer verder 

kunnen uitbouwen. (Willem van de Wetering) 
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W&T: Wetenschap en Techniek 

Een ouder aan het woord: Marieke Schalkwijk 

Soms wil je weer 30 jaar jonger zijn... De projectgroep is de afgelopen jaren druk bezig geweest om stap voor stap 

van ‘een idee, er komt een nieuwe school’ uit te werken naar een schoolgebouw. Ik mocht vanaf begin dit school-

jaar het stokje overnemen van Mathijs als ouder in de projectgroep – voor de binnenruimte/ schoolgebouw. Ik 

stapte op een rijdende trein. Het ontwerp stond grotendeels al, maar de inrichting, lichtplan en laatste finetuning 

van het ontwerp werden verder uitgewerkt. 

In de vertaling van onderwijsvisie naar het ontwerp zijn keuzes gemaakt met lef en vertrouwen. Daardoor is er 

een -in mijn ogen- bijzonder ontwerp gekomen waar kinderen -en mentoren- met veel plezier met elkaar leren, 

samenwerken en ontdekken. 

Een voorbeeld van vertaling onderwijsvisie naar ontwerp: De school is onderdeel van de leefomgeving van het 

kind. Binnen, buiten, spelen, ontwikkelen en leren lopen door elkaar heen.  

Voor de leeromgeving is onder meer gekeken naar het gezinsleven. Zo zijn de groepen per drie geclusterd in on-

derbouw, middenbouw, bovenbouw. Zo zien de kinderen van verschillende leeftijden elkaar, maar ieder heeft wel 

een eigen habitat om zich met zijn leeftijdsgenoten terug te kunnen trekken. Een ander voorbeeld: De tafelbladen 

zijn even hoog, maar de stoelhoogte is verstelbaar. Zo kunnen kinderen samenwerken, zonder dat een laag tafel-

tje voor een kleiner kind barrière oplegt. En een volwassene kan gewoon aansluiten. Thuis is immers de eettafel, 

waar je samen knutselt, werkt, eet en kletst, ook één hoogte, maar de kinderstoelen groeien mee. 

Leren kan overal in en rond het gebouw 

Er zijn twee leergebieden voor elk zes groepen. En deze zes groepen zijn weer geclusterd naar twee x drie groe-

pen. Elke groep heeft een eigen veilige thuisbasis en daarnaast kunnen de kinderen werken op het gedeelde leer-

plein. Op het leerplein zijn meerdere verschillende type werkplekken. Kinderen kiezen (gestructureerd) een werk-

plek die past bij wat ze doen (rekenen, taal, samenwerken aan project, etc). Daarnaast kunnen kinderen uitwaaie-

ren naar verschillende plekken in het gebouw: het dorpsplein met de open keuken, de vide, het muziek of hand-

vaardigheidslokaal, het speellokaal en het multifunctionele theater waar ook de bibliotheek is en de teamkamer. 

En voor het leren buiten, zie het stukje van Mathijs. 

Het schoolgebouw en buitenruimte worden een plek waar ik zelf (stiekem) ook graag weer kind zou willen zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=9omNHxf2pKA


 

“De stelling is:  
Een school wordt altijd gebouwd op land. 
Ontkracht de stelling en bedenk een manier 
om ermee om te gaan.”  
“Wat heeft deze mier met het thema bou-
wen te maken?”  
“Wat als dieren konden praten?”  
“Wat zou je kunnen verbeteren aan de sol-
datenkleding van de Romein?”  
“Wat is er hetzelfde aan een zaadje en een 
zandkorrel?”  
Dit zijn voorbeelden van denksleutels, origi-
neel bedacht door Tony Ryan (1998) en 
vertaald door het Samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs 30 06. Er zijn twintig ver-
schillende soorten denksleutels en deze 
worden op De Verbinding naar het thema 
aangepast. Denksleutels zijn bedacht voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Het zet 
kinderen aan tot analytisch, creatief en praktisch denken. Kinderen met een ontwikkelingsvoor-
sprong, de divergente denkers, de andersdenkenden krijgen zo de ruimte om hun ideeën met de 
groep te bespreken.  
Deze kinderen kunnen zich in de eerste zes weken aanpassen naar het niveau van de groep. Daar-
om is bij de start van het schooljaar kennis over ontwikkelingsvoorsprong gedeeld. Dit gebeurde 
met behulp van de denksleutels in combinatie met kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong. 
Denk daarbij aan kenmerken als het maken van grote denk- en leerstappen, het hebben van een 
groot probleemoplossend vermogen en bedenken van creatieve oplossingen en een groot analy-
tisch vermogen. Deze kennis en de denksleutels geven de mentoren de gelegenheid om kleuters 
met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren.  
Inmiddels zijn de denksleutels geïntegreerd in onze themaplanning. De uitdaging wordt dus het 

gehele schooljaar aangeboden door de onderbouw in de kring of bij activiteiten in de hoeken. Ook 

leren de mentoren door het inzetten van de denksleutels het aanbod aan te passen aan de onder-

wijsbehoefte van het andersdenkende kind. (Manon Bakker) 

Werken met ‘denksleutels’ 
 

Zicht op ontwikkeling 

 
Op dit moment zijn we als team 
bezig om de ontwikkelingen van de 
kinderen zichtbaar te maken in 
Mijnrapportfolio. We hebben de 
leerdoelen op de vaardigheden 
taal en rekenen bijna af voor zowel 
fase 1, als 2 en 3. Door de fases in 
een (leer)lijn achter elkaar te 
plaatsen kunnen de ouders zien 
hoe de leerlijn is van leerjaar één 
tot en met leerjaar acht en hoe de 
ontwikkeling van hun kind op deze 
leerlijn is.   
 
Door te werken met een portfolio 
voor kinderen zetten we in op 
‘jezelf ontwikkelen’ en daarin mo-
gen leren. Leren is iets anders dan 
presteren. Kinderen komen tot 
leren als zij fouten durven maken 
en feedback en feedforward krij-
gen van de mentor op hun leerpro-
ces.  
Dat wil overigens niet zeggen dat 
presteren moet verdwijnen, in 
tegendeel. In Mijnrapportfolio 
willen we dat de kinderen ook 
laten zien wat ze al bereikt hebben 
en dus kunnen. En als je iets kunt, 
dan hoort daar een feestje bij.  
Wij zijn bezig met het vaststellen 
van mijlpalen per leerjaar die de 
kinderen moeten behalen. Een 
voorbeeld hiervan is in leerjaar vijf 
het ‘grote tafeldiploma’. Individu-
eel vieren we een feestje als je 
jouw diploma hebt behaald. Tege-
lijkertijd hebben we met de groep 
wat te vieren als alle tafels zijn 
aangeboden. Op deze manier wil-
len we kinderen leren hoe ze naar 
een prestatie toe kunnen werken 
en ze helpen hoe zij zichzelf daarin 
kunnen ontwikkelen.  
(Simone Leenders) 
 
‘Zien kinderen school meer als een 
plek waar ze kunnen laten zien wat 
ze al kunnen, of als een plek waar 
ze dingen doen die nieuw voor ze 
zijn? In geval van dit laatste belem-
mert dat hun ontwikkeling.’ 
 
www.platformmindset.nl  

 

Gezonde school 
Gezonde School is een programma dat scholen helpt om structureel te werken aan een gezonde leefstijl van kin-

deren. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij wensen en behoeften. Losse 

activiteiten worden één geheel. De aanpak bestaat uit drie fasen: voorbereiden, gezamenlijk uitvoeren en evalueren. 

Deze fasen zorgen ervoor dat de gezonde leefstijl een vast onderdeel gaat vormen van de dagelijkse schoolpraktijk. 

Een Gezonde School werkt aan één of meer gezondheidsthema’s. Voorbeelden van deze thema’s zijn: welbevinden, 

bewegen en sport, voeding en relaties en seksualiteit. Om de gezondheid optimaal te kunnen bevorderen, dient een 

gezondheidsthema op vier Gezonde School-pijlers aandacht te krijgen. Binnen het thema wordt dan aan de volgende 

pijlers gewerkt: educatie (lessen in de groep), signaleren (kinderen in beeld), schoolomgeving (gezonde leer- en leef-

omgeving) en beleid (borgen van structurele aandacht voor het thema). Zo ontstaat een integraal aanbod voor effec-

tieve gezondheidsbevordering. Om te laten zien dat een school uitblinkt als het gaat om een gekozen thema, kan de 

school een themacertificaat aanvragen. Als dit vignet wordt toegekend, ontvangt een school het vignet Gezonde 

School. 

Hoe ziet u de Gezonde School-aanpak terug op onze school? 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier en vol vertrouwen in de groep zitten. Kinderen die lekker in hun 

vel zitten, leren beter. Dit schooljaar hebben wij daarom het gezondheidsthema Welbevinden centraal staan. In onze 

dagelijkse praktijk zijn wij hier al veel mee bezig. Hoe, daar nemen wij u graag in mee. De pijler Educatie wordt vorm-

gegeven met behulp van ons KiVa-programma. Signaleren doen we met behulp van de KiVa-monitor (zie ook KiVa, 

eerder in deze nieuwsbrief) en het oppakken van deze signalen in samenwerking met het BSOT. Aan de pijler School-

omgeving werken wij door gebruik te maken van de ontwikkelgesprekken met ouder, mentor en kind en samen te 

werken met samenwerkingspartners in de buurt. Tot slot hebben we ons beleid rondom welbevinden vastgelegd in 

ons veiligheidsplan en diverse andere documenten. Wij streven er naar om dit voorjaar het themacertificaat Welbe-

vinden aan te vragen. In dit traject worden wij begeleid door Hiske Blom en Marijn Haan van de GGD. Samen willen 

wij een Gezonde School zijn en officieel worden. 

Dat betekent niet dat wij niks met de andere gezondheidsthema’s doen. Ook activiteiten behorende bij Voeding, 

Bewegen en Sport en Relaties en Seksualiteit zult u terug zien in het thematische aanbod. In de toekomst hopen we 

ook voor deze gezondheidsthema’s een themacertificaat aan te kunnen vragen. Wilt u meer weten over de Gezonde 

School aanpak en de gezondheidsthema’s, lees dan verder op: https://www.gezondeschool.nl/ 

(Tamara Onnink) 
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UW OGO 

Binnen het jaarstofklassensysteem kun je als school tegen grenzen aanlopen. Hoe kun je 

immers passend onderwijs aanbieden in een traditionele jaarklas met lesstof voor min-

stens 30 kinderen die op niet-bestaande gemiddelde leerlingen gebaseerd is? Hoe geef 

je de leraren een minder geïsoleerde positie en zorg je er voor dat er in een team van en 

met elkaar geleerd kan worden? Zeker in tijden van schaarste in het onderwijs.  

Hoe zorg je ervoor dat je met elkaar kunt kijken naar kinderen als er overal muren 

staan?  Vragen waar ik, komend uit het traditionele onderwijs, als schoolleider niet altijd 

een  goed antwoord op had.  

Samen met het team van De Verbinding krijg ik de kans om wel antwoorden te vinden 

op deze vragen en ons onderwijs vorm te geven met behulp van deze antwoorden. In dit 

proces werken we cyclisch en gefundeerd (‘evidence informed’ en daar waar mogelijk 

‘evidence based’). We maken gebruik van  onderzoek, literatuur en ervaringen  van de 

scholen in onze directe omgeving, maar ook verder weg. Zo hebben we nauw contact 

met Het Talent, De Uitdaging en De Verwondering. En zijn we op bezoek geweest bij De 

Wittering, De Spaaijhoeve, De Lanteerne en De Buut. Tevens hebben we online ontmoe-

tingen gehad met Kindcentra zoals IKC Kiem, IKC De Wieken en De Werf in Arnhem. 

Ook het voortgezet onderwijs en de ontwikkelingen daar spelen in de vormgeving een 

rol. Zoals het Kundskapskolan uit Zweden, Agora uit Roermond en Lumen van het Cita-

del. Al deze vormen bieden ons veel inzicht in onze eigen ontwikkeling. Wat we wel wil-

len en ook wat niet bij ons past. Want we weten uit onderzoek en literatuur dat onder-

wijsverandering het beste werkt en duurzaam is als het school specifiek gebeurt 

(Marzano). Een  belangrijke uitspraak van Arend Ardon (Verandermanagement) voor ons 

is: ,,Je zult eerst moeten vertragen voordat je kunt versnellen. En falen zien we te vaak 

als gezichtsverlies.”  

Onze uitdaging is dan ook traag versnellen en teruggaan naar ons vermogen tot vallen 

en opstaan. Zo willen we niet alleen met de kinderen eerst leren en dan presteren, maar 

ook met alle teamleden. Op alle niveaus willen we hetzelfde uitdragen als totale organi-

satie. Dit betekent echter niet dat we geen hele heldere en concrete opdracht hebben 

voor de kinderen die nu op school zitten. We houden dan ook vast aan bestaande struc-

turen en methoden, daar waar dit ons onderwijs van nu ondersteunt.  

We willen het kind zeker niet met het badwater weggooien. Want ook het traditionele 

onderwijs heeft vele waardevolle normen en waarden ten aanzien van vooral kwalifica-

tie en socialisatie. 

In de afbeelding hieronder ziet u hoe wij ons onderwijs willen organiseren in leerpleinen 

en clusters nu en in de toekomst. Op de achterzijde van de nieuwsbrief is te zien hoe 

deze organisatie er in het nieuwe gebouw op leerplein beneden van de begane grond uit 

ziet. (Manon Prévoo) 

 

Het organigram: Leren anders organiseren 

https://wij-leren.nl/leren-

anders-organiseren.php 
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