
De onderwijskrant

Om de week verschijnt er een nieuwsbrief en daarin staan, zoals u weet, voornamelijk

huishoudelijke mededelingen. Maar natuurlijk hebben we u ook veel te melden over allerlei

onderwijsinhoudelijke zaken op KOC de Brakken en dit kunt u lezen in de  onderwijskrant.

Deze onderwijskrant verschijnt drie keer per schooljaar. We hopen u op deze manier goed te

informeren over de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied op onze school.

Dit keer staat in de onderwijskrant ons zaakvakken onderwijs centraal.  Hierbij vormen onze

kernwaarden onze basiswaarden op grond waarvan onderwijskundige keuzes worden

gemaakt.

Onze kernwaarden:

Veilige sfeer: "op onze school heerst rust en structuur"

Samen: "groeien doe je met elkaar"

Maatwerk: "we bieden onderwijs op maat"

Vakgericht en wereldoriënterend werken met De Zaken van Zwijsen - groep 3

In groep 3 werken we met De Zaken, een methode voor wereldoriëntatie. De methode sluit

helemaal aan bij de manier waarop jonge kinderen hun wereld ontdekken. In groep 3 nemen

de hoofdpersonen Sam en Lei de leerlingen mee op ontdekkingsreis. Sam en Lei brengen

bijvoorbeeld een bezoek aan een dokter, leren wat gezonde voeding is, laten zien hoe je

veilig kunt oversteken, geven tips over hoe je een stevig kasteel bouwt en laten je leerlingen

alles ontdekken over magnetisme.

Opbouw De Zaken

De methode kent een compacte opbouw. Er zijn 11 thema’s bestaande uit 2 lessen van

ongeveer  30 a 40 minuten.



Aansluiting met Veilig leren lezen

De thema’s van De Zaken zijn gekoppeld aan de thema’s van Veilig leren lezen.  Dat geeft ons de

mogelijkheid om de thema’s van Veilig leren lezen en De Zaken groep 3 gelijk te laten lopen.

Wereldoriëntatie geïntegreerd - Blink Wereld groep 4 t/m 8

In groep 4 t/m 8 werken we met Blink wereld - geïntegreerd. Als je aan kinderen vraagt hoe ze

de wereld willen leren kennen, dan komen ze vaak met voorbeelden die één ding gemeen

hebben: ze willen het liefste dingen doen en meemaken. Kinderen zijn van nature

nieuwsgierige onderzoekers. Ze volgen hun interesse, spelen, proberen dingen uit en leren

door te doen en zelf te ontdekken. Bij wereldoriëntatie draait het om de kennis en

vaardigheden die kinderen een stevige basis geven om hun plek in de wereld in te nemen.

Met Blink Wereld bieden we met hen die basis op een geleide en boeiende manier. De

kinderen worden geprikkeld en gestuurd met bijzondere invalshoeken, boeiende vragen en

afwisselende opdrachten. Zo kunnen ze verbanden leggen tussen de leerstof, zelf dingen

ontdekken en vooral voelen en beleven.

Zelf op onderzoek, binnen een heldere structuur

Blink Wereld – geïntegreerd heeft een heldere structuur. Thema’s zijn hierin leidend.

Klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. De thema’s

sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ze gemakkelijk

geïnteresseerd raken. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie komen vanzelf aan

bod. Inclusief burgerschap. Er zijn tien thema’s voor groep 4 t/m groep 8. Per periode is er

een overkoepelend onderwerp. In elk thema werken we samen met de leerlingen aan een

eindopdracht. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten om deze opdracht te vervullen.

Zo ontdekken ze de wereld en tegelijkertijd waarom ze dat verder helpt. Op school en in hun

leven.



Opbouw van de thema's

De thema’s starten met een introductie van het thema, waarin de doelen en het

gezamenlijke eindproduct aan bod komen. De intro bevat ook een aantal ‘triggers’ om de

kinderen nieuwsgierig te maken en te bekijken wat ze aan voorkennis hebben. Vervolgens

krijgen ze eerst een basis aan inhoud en vaardigheden geboden door middel van de geleide

onderzoekslessen die je gezamenlijk met de hele klas doet. Daarna volgt de Test jezelf (wat

weet ik nu al? wat vind ik interessant?) en gaan ze zelf aan de slag met hun eigen

onderzoeksvraag. Ze doen onderzoek, ze maken een eigen product en ze werken samen toe

naar de eindpresentatie. Elk thema eindigt met een evaluatie.



Een korte impressie van De Zaken van Zwijsen groep 3

Middels een praatplaat en kijkvragen

wordt een gesprek gevoerd over het

thema. De woordenschat wordt

uitgebreid met specifieke

themawoorden.

In het werkboek wordt de besproken stof

verwerkt. De themawoorden komen ook hier

weer terug in de oefeningen.

In het speelleercircuit komt het thema vervolgens

weer terug in verschillende activiteiten.



Een korte impressie van Blink Wereld geïntegreerd groepen 4:

Thema: Ruimtereizigers

Hoe cool is het om zelf te ervaren hoe het is om een ruimte-

reiziger te zijn! Ze weten nu wie er naar de maan zijn geweest,

hoe je leeft in de ruimte, hoe het voelt om te werken met een

“ruimtepak” aan.

Thema: Gezellige tradities

Als de dagen donkerder worden eten we erwtensoep en pepernoten

en vieren we Sinterklaas en Kerst. Waarom eigenlijk?

Op deze en nog meer vragen, kregen de kinderen antwoord.

Zo leerden ze dat je als gezin of familie ook tradities kunt hebben.

Collages maken over tradities

in Nederland.

Thema: Bouwen maar

De kinderen worden uitgedaagd om een te stellen: wat wil ik

nog meer weten? In de klas hangt een vragenmuur en het is

de bedoeling dat we aan het  eind van het thema alle vragen

beantwoord hebben!



Een korte impressie van Blink Wereld geïntegreerd groepen 5 en 6:

Thema: Aardse extremen

De kinderen hebben dit thema kennis gemaakt met verschillende aardse extremen. We

hebben ons verdiept in vulkanen, tsunami’s, overstromingen en orkanen. De groepen 6

hebben dit thema afgesloten met het ontwerpen van een vulkaan in groepjes. Goed om te

zien dat de kinderen de verkregen theorie toe konden passen binnen hun ontwerp.

Thema: Ik hou van Holland

De kinderen hebben kennis gemaakt met allerlei typisch Nederlandse

zaken; dieren, Nederlanders, tradities, producten. De eerste les,

kaaskoppen op klompen, ging over typisch Nederlandse dingen. De

tweede les, op safari, ging over welke vijf wilde dieren typisch

Nederlands zijn. De derde les was Oranje en Spanje. Hierbij stond het

Nederlands volkslied centraal. De laatste les stond in het teken van de

Hollandse meesters zoals bijvoorbeeld Rembrandt.  We zijn creatief bezig

geweest tijdens de spelletjesmiddag rondom oud Hollandse spelen en

tijdens het koken van welbekende Hollandse gerechten.



Thema: Stadsmakers

We zijn nu bezig met het thema Stadsmakers waarbij kinderen hun eigen stad van de

toekomst ontwerpen en maken. Hierbij moeten elementen uit het verleden worden

gebruikt. De kinderen  leren eerst over Middeleeuwse steden, metropolen,

vervoersmiddelen van de toekomst en het leeglopen van dorpen. In groepjes maken zij eerst

een ontwerp en vervolgens wordt er een beroep gedaan op hun creatieve vaardigheden.



Een korte impressie van Blink Wereld geïntegreerd groepen 7 en 8:

Thema: Wereldsterren

In dit thema zijn de kinderen op onderzoek uitgegaan

naar wat voor hun wereldsterren zijn. Hier hebben zij

een keuze in gemaakt die voor hen een echte

wereldster is. Hierbij hebben de kinderen een

onderzoeksvraag opgesteld en aan de hand van deze

vraag een tentoonstelling ingericht.

Thema: Altijd onderweg

In dit thema zijn de kinderen gaan onderzoeken naar welk land ze graag willen emigreren.

Hiervoor moesten ze eerst uitzoeken waarom mensen of dieren zich verplaatsen. Samen

met hun groepje hebben ze uitgezocht wat je aan moest passen aan jezelf om in het land te

kunnen wonen, denkend aan cultuur, kleding, eten, muziek, enz.

Thema: De Experimentele keuken

Op dit moment zijn wij bezig met het thema de

experimentele keuken. We zijn aan de hand van

proefjes in de keuken natuurkundige verschijnselen

aan het onderzoeken. De kinderen gaan zelf een

kookvideo maken waarin zij deze verschijnselen

gaan gebruiken en uitleggen.


