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Kids College in beweging
Het afgelopen jaar hebben we hard aan de weg getimmerd.
We hebben de school mooi opgeknapt.
 We hebben “leren leren” geïntroduceerd in alle
groepen.
 We zijn druk bezig geweest met het lesgeven volgens
het expliciete directe instructiemodel, waarin we kort
en krachtig instructie geven en zorgen voor een
actieve houding bij de leerlingen. Denk hierbij aan het
gebruik van wisbordjes.
 We hebben een start gemaakt met het databord en de
doelenmuur en Mijn Kleutergroep.
Dit schooljaar zijn er weer genoeg onderwijskundige zaken die we aangaan pakken. Hieronder kunt u in
het kort lezen wat er allemaal stapel staat dit schooljaar. In de volgende Kids News zal onder het item
‘Kids College in beweging’ elke keer een item wat explicieter besproken worden.
(U zult die items ook op deze pagina van de website als zelfstandige artikelen terug gaan vinden).


The leader in me
Op dinsdag 25 augustus hebben wij al de eerste studiedag gehad in ons profileringstraject. 8
oktober is al de volgende.
Volgend schooljaar willen wij een leader in me school zijn en werken met de 7 gewoonten.
We houden u over dit traject, waarin de CPS ons begeleidt, steeds op de hoogte.
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Databord en doelenmuur
Vorig schooljaar hebben we hier al eerste stap ingezet. In elk lokaal
moeten de kinderen op de doelenmuur kunnen zien waar zij naar toe
moeten werken, wat zij moeten beheersen. Op het databord kunnen
zij hun vorderingen dan monitoren.



Werken vanuit doelen in combinatiegroepen
In groep 1-2 zijn we vorig jaar gestart met Mijn Kleuter Groep (MKG).
Aan de hand van doelen wordt een thema ingericht. De leerkrachten
kunnen zo goed de vorderingen van de leerlingen bijhouden.
Dit jaar gaan we kijken om dit programma uit te breiden naar groep 3.
Voor de hogere groepen kijken we hierbij naar bijvoorbeeld: het
gebruik van de weektaak, kindgesprek/ feedbackgesprek en rapportfolio.



Kids Skillslab
We hebben subsidie gekregen om het technieklokaal om te bouwen tot een echt Kids Skillslab.
Het is de bedoeling dat het lokaal mooie kasten, werkplekken en een echte keuken krijgt. In het
Kids Skillslab kunnen de kinderen ontdekkend leren.



21e eeuwse vaardigheden
Meester Jan gaat niet alleen technieklessen geven,
maar ook mediawijsheid en digitale vaardigheden.
Zijn lessen zitten vol 21e eeuwse vaardigheden.



Typevaardigheid
Dit jaar krijgen de kinderen van groep 6 t/m 8 een
typecursus aangeboden. Meester Jan zal de
kinderen type instructie geven. Op de weektaak zal
tijd ingeroosterd worden om verder te oefenen. Na
de herfstvakentie wordt er gestart. Het is de
bedoeling dat de kinderen onder schooltijd hun
typediploma halen.



Schoolplein en Moestuin
Juf Lieke loopt nu even geen stage bij ons op school, maar het laatste halfjaar gaat ze haar minor
op Kids College doen. Zij heeft gekozen om een Kids Skillslab op school in te richten. Aangezien
dit nu al loopt, omdat we een subsidie hebben binnengehaald, heeft ze ook bedacht om het
schoolplein aan te pakken en achter de school een moestuin te creëren, zodat we dit weer in onze
keuken van het Kids Skillslab kunnen verwerken.
Juf Lieke is vooral bezig om subsidies binnen te halen, sponsoren te zoeken en op andere
manieren (zoals het inzamelen van statiegeldflessen) geld binnen te halen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Mail mij gerust: avscheppingen@vechtstreekenvenen.nl
Kids College, Angela van Scheppingen, september 2020.

