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Nog twee weken en dan sluiten we het 8e 

Klinkersjaar af. De eerste club schoolverlaters 

die alle 8 jaar onderwijs hebben genoten op 

onze school zwaaien we uit. We zijn trots op 

wat zij hebben bereikt. Want het resultaat 

mag er zijn! 

Vanaf het begin van Klinkers staan de drie 

pijlers: autonomie, relatie en competentie 

centraal. Op onze school vinden wij het be-

langrijk dat de leerling mederegisseur is van 

het onderwijs. Door de jaren heen hebben 

we steeds accenten gelegd. In het begin van 

Klinkers werkten we sterk groepsdoorbre-

kend. Omdat er toen nog weinig leerlingen 

waren en de leerkracht geen parallelcollega 

had om mee samen te werken, was dit haast 

ondoenlijk. We hebben toen gekozen voor de 

inhoud en de vorm hebben we tijdelijk gepar-

keerd. Op dit moment heeft iedere unit pa-

rallelgroepen. Vorig jaar juni hebben we af-

gesproken dat we de vorm van ons onderwijs 

aan willen pakken om het onderwijs voor de 

kinderen nog passender te maken. Het afge-

lopen jaar is er hard gewerkt door de ver-

schillende units om dit mogelijk te maken. De 

leerkrachten gingen nog nauwer samenwer-

ken en kinderen de ruimte geven om hun 

eigen pad te bewandelen. Er werd flexibeler 

gewerkt binnen de unit en het portfolio kreeg 

steeds meer een prominente plaats. Het wer-

ken in ateliers staat weer op de agenda. Dit 

houdt in dat we de lokalen meer thematisch 

in gaan richten, het ene lokaal is gericht op 

rekenen, het andere op taal, enz, en de leer-

krachten krijgen nog meer een coachende rol 

naar de kinderen toe. Elke unit bestaat uit 

een grote groep leerlingen, verdeeld in klei-

nere thuisgroepen. In principe werken de 

leerlingen in de afzonderlijke units. Op be-

paalde momenten trekken de  leerlingen uit 

alle units gezamenlijk op. Elke thuisgroep 

komt aan het begin van de dag bij elkaar voor 

de ‘werkverdeling’ in de verschillende ruim-

ten. Deze ruimten zijn zodanig ingericht dat 

ze leerlingen uitnodigen om bepaalde activi-

teiten te ondernemen. De ruimten zijn stan-

daard uitgerust met basismateriaal en wor-

den aangevuld met specifieke materialen die 

betrekking hebben op een bepaald kerncon-

cept. Aan het einde van de dag komen de 

thuisgroepen bij elkaar om de dag te evalue-

ren. Kinderen krijgen bij ons op school dus de 

ruimte, maar dit houdt niet in dat zij de hele 

dag zelf bepalen wat zij willen doen. De leer-

krachten hebben doelen voor ogen en pas-

send hoge verwachtingen van de kinderen. 

Het proces is belangrijk, maar het resultaat 

blijft ook van belang. We willen het maximale 

uit kinderen halen. Door deze flexibiliteit 

binnen de units aan te brengen, kunnen we 

nog beter tegemoet komen aan de onder-

wijsbehoeften van de kinderen. We kunnen 

groepjes kinderen clusteren met dezelfde 

leervraag. Deze werkwijze vraagt een nauwe 

afstemming tussen leerkrachten. Zij voeren 

regelmatig overleg om zaken op elkaar af te 

stemmen. Er zijn dus meerdere mensen die 

een visie hebben op de ontwikkeling van uw 

kind, maar de groepsleerkracht blijft eindver-

antwoordelijk en volgt de leerlingen uit de 

thuisgroep in het bijzonder. 
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De leerkrachten gaan zich ook een bepaalde periode toespitsen 

op een bepaald vakgebied. Op deze manier kunnen zij verdieping 

zoeken in dat vakgebied.  

 

Om kinderen goed te kunnen volgen, zijn we in unit 1 gestart met 

het ontwikkelen van een eigen digitaal leerlingvolgsysteem. Op 

deze wijze kan de leerkracht heel snel geobserveerde zaken die 

gesignaleerd zijn direct noteren zodat de volgende leerkracht 

daarop kan anticiperen. We hebben er zelfs voor gezorgd dat de 

namen van de kinderen oplichten als zij een paar dagen niet 

“gezien” zijn. We willen niet dat er kinderen tussendoor glippen. 

Daar hebben we goed over nagedacht. Kinderen leren altijd en 

overal en niet alle kinderen leren op dezelfde manier. Sommige 

ouders zijn bang dat hun kleuter de hele dag in de zandbak zal 

gaan spelen omdat hij die ruimte krijgt. Sommige kinderen heb-

ben die ruimte nodig om zich daarna weer te kunnen focussen en 

andere leerlingen realiseren een doelstelling wellicht met een 

opdracht in de zandbak i.p.v. met ontwikkelingsmateriaal. Daar 

willen we ook rekening mee houden. En als kinderen éénzijdig 

spelen, is het de taak van de leerkracht om een kind te stimule-

ren om eens in een ander atelier te gaan kijken.  

 

Sommige kinderen zijn leerkracht onafhankelijk en sommige kin-

deren zijn afhankelijk van het aanbod van de leerkracht. Ook daar 

wordt onderscheid in gemaakt. En ieder kind heeft natuurlijk be-

hoefte aan aandacht van de juf of meester en verdient dat ook. 

Ook als de ontwikkeling redelijk vanzelf gaat.  

 

In de middag blijven de workshops gepland staan. Dat blijft bin-

nen de hele school zo. Verder merken we dat de behoefte aan 

hardware erg toeneemt bij de kinderen. Volgend jaar gaan we 

aan de slag met een model om ervoor te zorgen dat de kinderen 

in unit 3 en 4 hun eigen device kunnen gebruiken. Dat is volgend 

jaar nog niet het geval, maar we gaan het gebruik van technolo-

gie wel intensiveren. Kinderen kunnen heel goed aangeven wat 

ze nodig hebben. Diverse gesprekken met kinderen helpen ons 

steeds om het onderwijsaanbod toe te spitsen en te verfijnen. 

We hebben ook een groep kinderen die soms last heeft van prik-

kels. Voor hen zoeken we juist een plek waar zij in alle rust kun-

nen werken.  

 

Vanaf 1 augustus wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. 

Wij zijn als school goed op weg en zijn er klaar voor om groeps-

doorbrekend te gaan werken. Het onderwijs is nog te veel gericht 

op het werken in vaste klassen. Maar dat past niet meer bij deze 

tijd. Ik kan mij voorstellen dat dit voor sommige ouders wennen 

is. Toch kan ik u verzekeren dat het bieden van autonomie een 

positief effect heeft op het kind. Het kind wil onderzoeken en zelf 

op zoek gaan naar antwoorden. Het leren wordt zo betekenisvol. 

Het werkt motiverend voor de kinderen. Omdat iedere leeftijds-

fase anders is, zullen de accenten in de units anders liggen. Er 

worden nooit dingen van uw kind verwacht die het niet waar kan 

maken. Het is wel belangrijk dat u deze open houding ook naar 

uw kind heeft en niet te snel denkt dat uw kind het niet kan of 

vindt dat uw kind al iets moet kunnen. De voortdurende dialoog 

met het kind is van belang.  

 

In het nieuwe schooljaar wordt er voor iedere unit een groeps-

avond georganiseerd waar u een presentatie krijgt over de werk-

wijze.  In de schoolgids vindt u ook verdere informatie over de 

visie die hier achter ligt.  Voor ouders is het soms lastig om zich-

zelf voor te stellen hoe zo’n dag er dan in de praktijk uitziet. 

Vraag de leerkracht dan eens om een dagje mee te draaien. Want 

iedereen baseert zijn beeld van onderwijs op basis van het onder-

wijs zoals dat vroeger was en dat ziet u niet meer terug bij ons op 

Klinkers. Langzaam maar zeker vindt er een kanteling plaats in 

het onderwijs, een aantal scholen is ons hierin voorgegaan en zijn 

ons gevolgd, maar er zullen nog veel scholen volgen. Ook het 

nieuwe strategisch beleid van onze stichting koerst op deze ma-

nier van onderwijs geven. Kinderen van deze tijd hebben geheel 

andere vaardigheden nodig in de toekomst. Daar moeten we nu 

al op anticiperen. Het werken met de 21st century skills blijft vol-

gend jaar niet beperkt tot unit 3 en 4, maar ook de leerkrachten 

van unit 1 en 2 creëren ieder kernconcept een leerarrangement. 

Er staan nog andere ontwikkelpunten op het jaarplan. Deze zullen 

vermeld worden in de schoolgids die na de vakantie digitaal ver-

stuurd zal worden. De data van de groepsavonden op een rijtje: 

 Groepsavond unit 4 op maandag 8-9 

 Groepsavond unit 3 op dinsdag 9-9 

 Groepsavond unit 2 op woensdag 10-9 

 Groepsavond unit 1 op donderdag 11-9 

Alle groepsavonden starten om 20.00 uur. Neemt u deze data 

alvast op in de kalender?  

 

Klinkers is klaar om de vorm die past bij de visie verder in praktijk 

te brengen. Voorwaardelijke zaken zijn goed uitgewerkt en we 

hebben zin om aan de slag te gaan met het uitbreiden van de 

heterogene samenwerking tussen de groepen. 

 

Angela Horsten, directeur. 

 



 

 

 

Wat was het een 

geweldige 

sportdag. Dank je 

wel voor alle hulp! 

VERANDERING NORMEN CITO 

In januari/

februari en juni 

nemen wij 

toetsen van 

Cito af bij uw 

kind. Met in-

gang van het 

schooljaar 2013/2014 heeft Cito de 

normen van een aantal toetsen her-

zien. Het gaat om de toetsen voor 

Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde 

en Spelling. De normering is strenger 

geworden. Hierdoor kan het zijn dat 

uw kind bijvoorbeeld eerst een score 

II had voor rekenen en met de nieu-

we normering score III. Dat betekent 

niet dat uw kind dan minder goed is 

gaan rekenen. Wel is de waardering 

van zijn/haar score veranderd bij de 

nieuwe normering.  

U merkt daar nu nog niets van. Het 

overzicht dat u krijgt is conform de 

bekende normen. Het leerlingvolgsys-

teem dat wij gebruiken (Parnassys) 

heeft de nieuwe normering van Cito 

namelijk nog niet doorgevoerd. Zij 

gaan dit in augustus doen. Dat bete-

kent dat u dit gaat merken bij de 

toetsen in januari/februari 2015. Wij 

zullen u tijdig hierover informeren.  
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STUDIEDAGEN 2014-2015 

De studiedagen voor het komend 

schooljaar zijn bekend. Als er stu-

diemiddag staat, zijn de kinderen 

om 12.30 uur vrij. Zij eten dan 

thuis. 

 17 september studie-

dag 

 3 oktober studiedag 

 6 november studie-

middag  

 14 januari studiedag 

 2 februari studiedag  

 10 maart studiemiddag 

 2 april studiemiddag  

 5 juni studiedag 


