Uitnodiging
maandagavond 27 augustus 2018

BEGINFEEST

19:45-20:00 uur inloop met koffie/thee
20:00-20:10 uur opening nieuwe schooljaar door Rien Gebraad
20:10-20:15 uur voorstellen MR en ouderraad
20:15-20:30 uur korte pauze en kiezen presentatie
20:30-20:55 uur informatieronde 1
20:55-21:00 uur wissel
21:00-21:25 uur informatieronde 2
21:25-22:00 uur gezamenlijke borrel in de aula, tevens zijn de lokalen open om een kijkje te nemen
en leermaterialen in te zien.

In twee informatierondes willen wij u informeren over een paar belangrijke items op De Schakel. U
kunt twee presentaties naar keuze bijwonen. In de beschrijving leest u wat u tijdens de presentatie
kunt verwachten. Daarbij staat ook vermeld bij welke groep de inhoud het beste aansluit.

Wereldoriëntatie
(interessant voor groep 5-8)

Angelique Westgeest – lokaal groep 7/8
Wij werken met een geïntegreerde wereldoriëntatie-methode, op een onderzoekende en
ontdekkende manier met ruimte voor eigen onderzoek. De thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar
de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod
komen. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een
restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. In deze presentatie geef ik u een kijkje
in de methode, zodat u een beeld krijgt hoe er wordt lesgegeven en wat wij verwachten van de
leerlingen.

Begrijpend lezen
(interessant voor groep 4-8)

Suzanne de Beer – lokaal groep 5
Begrijpend lezen is binnen het onderwijs een relatief "jong" vak. Wie van de ouders heeft op de
basisschool dit vak onderwezen gekregen? En waarom is het vak "begrijpend lezen" zo'n 20 jaar
geleden op het rooster van alle basisscholen komen te staan? Het belang van goed begrijpen wat je
leest is enorm. Het komt in alle vakken terug. Om een tekst beter te begrijpen leren de kinderen bij
het vak "begrijpend lezen" bijvoorbeeld hoe ze een tekst kunnen voorspellen, wat verwijswoorden
zijn en hoe ze achter betekenissen van woorden kunnen komen. Het niveau van begrijpend lezen
wordt, samen met rekenvaardigheden, gezien als één van de belangrijkste voorspellers van hoe de
schoolloopbaan van uw kind gaat verlopen. Tijdens de presentatie laat ik zien hoe we werken met de
methode Nieuwsbegrip en geef ik tips en tools hoe u thuis uw kind kunt helpen het begrijpend lezen
beter onder de knie te krijgen.

Aanvankelijk lezen
(interessant voor groep 1-3)

Lieneke van Herk – lokaal groep 2/1
Uw kind leert lezen op de basisschool. Een wonderlijk proces dat voor veel kinderen, maar ook voor
ouders best een spannende tijd is. Voordat uw kind in groep 3 leert lezen is er in de kleuterperiode al
gericht geoefend met het fonemisch bewustzijn. Dit bewustzijn is van groot belang voordat uw kind
leert lezen. Tijdens de presentatie vertel ik over de leeractiviteiten in de klas, over de leesmethode
van groep 3 en wat u (spelenderwijs) met uw kind kunt doen als het gaat leren lezen.

Rekenen - Met Sprongen vooruit
(interessant voor groep 3-4)

Jessica Voorrips, Florian van de Griend – lokaal groep 3
Op basis van promotie-onderzoek is op het Menne Instituut de cursus Met Sprongen Vooruit
ontwikkeld. Hierbij worden de fundamentele vaardigheden voor het leren rekenen tot 100 geoefend
door middel van speciaal ontwikkelde rekenspellen die naadloos aansluiten bij onze methode
Pluspunt. Als leerlingen eenmaal inzicht hebben in de structuur van de getallenrij tot 100 is de weg
vrij voor het rekenen in de bovenbouw.
Tijdens deze workshop spelen wij graag een aantal spellen met u zoals bijvoorbeeld 'Tikkie, jij bent
'm', ‘De dienaren van de koning’, 'Straatje maken', 'Gok een hok', 'Waar spring ik naartoe?' of 'Wakuwaku zegt '10''. Door deze spellen krijgt u een idee hoe de interactieve oefenlessen gegeven worden.

Gouden weken
(interessant voor alle groepen)

Ellen Rehorst – lokaal groep 6/7
Een positief pedagogisch klimaat is heel belangrijk in een klas. In ongeveer de eerste 6 weken van
een nieuw schooljaar is het vooral belangrijk om in te steken op de groepsvorming. Hierna zijn de
rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de rest van het jaar. Door middel van de
Gouden weken proberen wij de groepsvorming op positieve, onderbouwde wijze te beïnvloeden. In
de presentatie licht ik het proces van groepsvorming wat uitgebreider toe en laat ik u zien hoe wij
met de kinderen op een leuke manier het schooljaar ingaan.

