Informatiebrief unit 3 januari 2020

Welkom terug juf Fleur; hier in de rol van
instructeur bij het rekenen.

Staan of zitten, in unit 3 kan het allebei!
Klankbordgroep 23 januari 2020
Donderdag 23 januari was de tweede klankbordgroepavond met ouders uit unit 3. Tijdens
deze avond hebben Chris, Martine, Jolanda (IB) en Daphne (adjunct) de ouders
meegenomen in de actuele ontwikkelingen in de unit, is samen gekeken naar de inrichting
van het portfolio en kwam aan bod hoe de school kijkt naar een succesvolle
doorontwikkeling van het onderwijs in unit 3 naar de rest van de school. In deze
informatiebrief delen wij de opbrengsten van deze avond met u.
Actuele ontwikkelingen in de unit
Wat zijn op dit moment de grootste opbrengsten?
-

De kinderen krijgen rekenaanbod op maat en lopen niet onnodig ‘op hun tenen’.
De kinderen groeien in het eigen tempo op de leerlijn rekenen.
De leerkrachten hebben door de organisatorische opzet meer middelen om de
kinderen beter te faciliteren.
De resultaten/ opbrengsten kunnen beter inzichtelijk gemaakt worden voor kinderen
en ouders.
De kinderen zijn meer de ‘eigenaar’ geworden van hun eigen ontwikkeling. (zie
toelichting verderop)

Wat zijn de ontwikkelkansen?
-

Het doortrekken van dezelfde opzet van het rekenblok voor taal en spelling. Op dit
moment worden door een deel van het unitteam verschillende spellingsmethodes
bekeken en beoordeeld op criteria die opgesteld zijn door het hele unitteam.

-

Daarnaast wordt bekeken welke materialen het spellingsonderwijs kunnen verrijken
en hoe het rooster eruit kan zien. Het streven is om zo snel mogelijk, maar vooral ook
goed doordacht de stap naar meer gepersonaliseerd spellingsonderwijs te zetten.
De opzet van het rekenen zo maken dat er niet onnodig veel wordt (voor)getoetst.

Hoe wordt in de unit aan eigenaarschap van kinderen gewerkt?
-

-

Kinderen werken met Gynzy zelfstandig aan de leerlijn.
Met het rekenmuurtje wordt voor kinderen inzichtelijk hoe ze groeien in het
automatiseren.
De kinderen evalueren de aangeboden rekendoelen voordat ze aan de toets
beginnen. (aan welke doelen heb ik gewerkt, hoe heb ik het aangepakt, wat is mijn
inschatting over hoe goed ik het snap)
Met de aanpassingen van het rapport, willen we de kinderen minder afzetten tegen
het gemiddelde, maar de groei van het individu tonen.

Juf Claudie als coach tijdens de verwerking
van de rekeninstructie.

Verwerking van de rekeninstructie op
papier of op het Chromebook.
Het portfolio
Doordat het aanbod in unit 3 steeds beter is afgestemd op het niveau van elk kind, hebben
leerkrachten van unit 3 zich samen met kennisteam ‘Kind in beeld’ gebogen over een
passende inrichting van het portfolio. Eigen groei op de leerlijn en minder vergelijking met
het gemiddelde vormden het uitgangspunt bij de vormgeving. Input uit de schoolraad (SR)
en de vorige klankbordgroep is meegenomen.
-

Tijdens de vorige klankbordgroep bleek behoefte aan een woordelijke beschrijving
van de sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding en talenten van het kind. Dit is

-

-

-

vertaald naar het onderdeel ‘Zo zien wij jou in de unit’. Gym en de expressieve
vakken krijgen hier aandacht, als onderdeel van de bijzondere talenten van kinderen.
CITO AVI en DMT geven voldoende informatie over het niveau van technisch lezen.
Stellen en woordenschat worden aangeboden binnen de thema’s. In de portfoliomap
zit een overzicht met aangeboden thema’s en bijbehorende leerdoelen.
Rekenen: per aangeboden domein een overzicht van aangeboden leerdoelen,
beoordeling door de leerkracht en reflectie door het kind. Het rekenmuurtje geeft de
vorderingen voor het automatiseren weer en het Gynzy-doelenboekje toont hoe de
kinderen zelfstandig aan de leerdoelen hebben gewerkt.
Ontwikkeling bij taal en spelling wordt in de toekomst weergegeven zoals bij het
rekenen. Ter overbrugging een overzicht van de aangeboden leerdoelen met een
evaluatie door het kind en een beoordeling door de leerkracht.
Schrijven: een overzicht met de leerdoelen en een geschreven verhaal door het kind
waarin het laat zien in hoeverre de leerdoelen beheerst worden. Ook een reflectie
door het kind.

Reacties uit de klankbordgroep op de vraag ‘Waar word je als ouder warm van wanneer je
de nieuwe inrichting van het portfolio ziet?”: de aantrekkelijke lay-out, het is kindgericht en
persoonlijk, het portfolio geeft veel informatie over de ontwikkeling van het kind. Ook wordt
de wens gedeeld om de uitleg over de CITO-gegevens niet te technisch te maken.
Korte vooruitblik
Welke onderdelen van het onderwijs zoals het eruit ziet in unit 3 worden in schooljaar 20202021 sowieso overgenomen door de overige units? Voor unit 4 is dit het rekenblok, de
werkwijze van het portfolio, het observeren van kinderen door meerdere leerkrachten en
weergave hiervan in een logboek per kind en de inloop. Leerkrachten uit de overige units
worden goed meegenomen in de werkwijze van unit 3; zij hebben allemaal een ochtend
meegelopen in de unit en de bevindingen gedeeld met het unitteam. Daarnaast worden
actuele ontwikkelingen uit unit 3 elke studiedag met de rest van het team gedeeld en
ondersteunen experts in de school (de kennisteams) de unit bij het onderwijsontwerp. Bij de
personele bezetting van alle units in schooljaar 2020-2021 staat de vraag ‘wat is nodig voor
een succesvolle doorontwikkeling’ centraal. De personele bezetting gebeurt zorgvuldig en in
dialoog met alle betrokkenen. Een goede verdeling van mensen met bepaalde taken en
talenten is essentieel.

