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Wat vragen we van u als ouder(s)/verzorger(s)?
De Noordwijkse Methode
Teach like a champion
De Vreedzame school

Wie zijn de leerkrachten van uw kind?

Wij zijn Bob Hoorweg en Annet Grochla de leerkrachten van groep 7-8. Op dinsdag tot donderdag
staat Bob voor de klas en op maandag en vrijdag Annet. Van maandag tot woensdag is juf Dorien als
onderwijsassistent in de groep en op donderdag en vrijdag meester Seth.

Met vragen en of mededelingen kunt u ons altijd mailen:
Bob.hoorweg@pit-ko.nl
Annet.grochla@pit-ko.nl

Wat is nieuw dit onderwijsjaar?
Spreekbeurt en boekenbeurt:
De kinderen verzorgen één keer per jaar een spreekbeurt en een boekenbeurt. De eisen waaraan een
spreekbeurt of boekenbeurt moet voldoen worden door de leerkracht besproken in de groep en
vervolgens op papier mee naar huis gegeven. De kinderen hebben tijdens hun voorbereiding de
mogelijkheid om tussenproducten aan de leerkracht te laten zie voor eventuele tips. De datum van
de spreekbeurt en de boekenbeurt wordt ongeveer zes weken van tevoren aan uw kind bekend
gemaakt.
Werkstuk:
De kinderen in groep 7 maken een werkstuk over een dier of een land. De kinderen in groep 8 maken
een ik-werkstuk. De eisen waaraan deze werkstukken moeten voldoen worden door de leerkracht
besproken in de groep en vervolgens op papier mee naar huis gegeven. De kinderen hebben tijdens
hun voorbereiding de mogelijkheid om tussenproducten aan de leerkracht te laten zie voor
eventuele tips. De datum voor het inleveren van het werkstuk wordt minimaal zes weken van
tevoren aan uw kind bekend gemaakt.

Waar gaan we verder mee?

In groep 7 en 8 verdiepen de kinderen zich verder in de leerstof die tijdens hun schoolloopbaan reeds
behandeld is. In groep 8 is dit veel herhaling om zo goed voorbereid aan de laatste Cito-toetsen te
kunnen beginnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bewerkingen als delen en vermenigvuldigen bij
rekenen of moeilijkere leesteksten en verdiepingsvragen bij begrijpend lezen. Er wordt meer van de
kinderen verwacht op het gebied van samenwerken, plannen van werk en ook zelfstandig werken.

Huiswerk in de groep van uw kind

Iedere week worden de woorden van de week op maandag meegegeven. Deze worden op vrijdag
overhoord. Daarnaast volgt er later in het jaar huiswerk voor toetsen zoals bijvoorbeeld topografie
en werkbladen waarop behandelde lesstof nogmaals aan bod komt. Dit huiswerk wordt minimaal
één week van tevoren door de leerkracht opgegeven.

Gymtijden en afspraken
De kinderen zijn een kwartier voor aanvang van de gymles aanwezig (08:15 uur). De groep wordt
door de leerkracht weer teruggebracht naar school.

Digitaal onderwijs

De kinderen werken net als afgelopen jaar op Chromebooks. Wij maken gebruik van de
afgeschermde omgeving van Cloudwise zodat de leerkracht altijd mee kan kijken op het Chromebook
van uw kind. Naast de reguliere lessen als rekenen, taal en spelling worden de Chromebooks ook
gebruikt bij de lessen met betrekking tot wereldoriëntatie, onderzoek en tekstverwerking.

Wat vragen we van u als ouder(s)/verzorger(s)?

Binnenkort hebben we de kennismakingsgesprekken. U kent uw kind het beste. Heeft u iets over uw
kind, wat u ons wilt melden, maakt u zich zorgen of is er iets anders? Samen kunnen we de
ontwikkeling van uw kind zo optimaal mogelijk maken. Laat het ons weten, ook al lijkt het niets, het
kan voor uw kind iets heel groots zijn waar hij/ zij mee zit. Wacht niet te lang. U kunt ons altijd
mailen.
Onze IB (intern begeleider Corrie Crezee) ondersteunt ons leerkrachten, met mogelijke vragen
kunnen wij bij haar terecht. Zij geeft ons o.a. tips over begeleiding van uw kind.

De Noordwijkse methode

Dit schooljaar kunnen we eindelijk volledig aan de slag met de Noordwijkse Methode. Zoals eerder
aangegeven werken we in thema’s. Het eerste thema, invloedrijke personen, zijn we inmiddels mee
gestart.

Teach like a champion
In de klassen wordt nog steeds gewerkt met Teach like a champion. Doordat we in elke klas dezelfde
technieken gebruiken, weten de kinderen bij elke leerkracht waar ze aan toe zijn.
Wat voorbeelden: Met “100 procent” weten alle leerlingen dat ze stil moeten zijn en op moeten
letten. Dat laatste kunnen we controleren met bijvoorbeeld een “bliksembeurt”. Er wordt een vraag
gesteld, daarna stokje/balletje met een naam gepakt en dat kind moet antwoord geven. Bij het niet
weten van het antwoord, moeten ze het goede antwoord herhalen, dat een ander kind heeft
gegeven. Met elkaar overleggen kan binnen duidelijke tijdsafspraken met “draai en praat” en
brainstormen met een placemat.

De Vreedzame school

Bij de vreedzame school starten we altijd met een binnenkomer. Dit is een spel waarbij de kinderen
bijv. reageren op een bepaald woord door te gaan staan wanneer ze dat woord horen. Er wordt
teruggevraagd wat we de vorige keer hebben geleerd. Waar hebben we het de vorige keer over
gehad? Daarna bespreken we nieuwe onderwerpen. De kinderen gaan hierover in gesprek met elkaar
en ontdekken oplossingen, dat er verschillende meningen zijn en geven suggesties.
Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij
conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en daarnaast worden enkele leerlingen uit groep 6, 7
en 8 opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de
verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Dit noemen
we 'peer mediation'. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen
zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school.

