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Kids College in beweging 

 

Ook dit schooljaar zijn er weer genoeg onderwijskundige zaken die we aangaan pakken. Alle leerkrachten 

volgen een opleiding en op deze manier kunnen we de school weer op een hoger plan trekken. 

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. 

 

The leader in me 

Maandag 27 september hebben wij een studiedag 

van The Leader in Me. Deze dag staat in het teken 

van een plan maken hoe we de komende tijd de 7 

gewoonten goed uitleggen aan de kinderen en gaan 

integreren in ons dagelijks onderwijs. De school 

hebben we al helemaal in The Leader in Me style 

omgedoopt. Overal waar je kijkt, vind je de 7 

gewoonten. 

 

 

Rekenbeleid: oefenen met automatiseren 

Vorig schooljaar heeft juf Sabina de opleiding tot rekencoördinator gevolgd. Dit heeft geleid dat we ons dit 

jaar wat meer gaan toespitsen op het automatiseren. Alle leerkrachten gaan hiervoor de cursus Met 

Sprongen Vooruit volgen. Hierbij hebben we ook voor elke groep een leskist besteld, zodat we met allerlei 

spelletjes aan de slag kunnen gaan. 

 

Taalonderwijs 

Juf Jannine gaat dit jaar de opleiding tot taalcoördinator volgen. Zo gaan we ook kijken hoe we ons 

taalonderwijs nog beter vorm kunnen geven. Jannine gaat o.a. onderzoeken welke nieuwe taal- en 

spellingsmethode het best bij Kids College past. 

 

Werken vanuit doelen in combinatiegroepen 

In groep 1-2 werken we 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. 

Juf Lisa en juf Mei-Lin volgen de opleiding tot specialist Jonge Kind. Hier krijgen ze nog meer input om 

een uitdagende leeromgeving te creëren en het kleuteronderwijs naar een hoger plan te brengen. 
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Voor de hogere groepen kijken we hierbij naar bijvoorbeeld: het gebruik 

van de weektaak, het gebruik 

van databord en doelenmuur, het leren leren, 

kindgesprek/feedbackgesprek en rapportfolio. 

 

Meester Yannick gaat de cursus coöperatieve werkvormen en werken 

aan eigenaarschap bij kinderen volgen. Dit sluit perfect aan bij de 

werkwijze van Kids College. 

 

 

Kids Skillslab 

Meester Jan gaat verder met het geven van technieklessen, 

mediawijsheid en digitale vaardigheden. 

Zijn lessen zitten vol 21e eeuwse vaardigheden. De kinderen zijn op deze 

manier bezig met ontdekkend leren. 

 

Meester Jan volgt dit jaar de opleiding toekomstgericht onderwijs. Wat dat 

precies inhoud kunt u in een volgende Kids College in beweging lezen! 

 

Schoolplein en Moestuin 

We hebben hier hard voor gespaard en veel subsidies binnen gehaald. Maar nu is het dan eindelijk zover. 

In het begin van 2022 wordt ons nieuwe schoolplein en de moestuin gerealiseerd! 

 

Kunst met Kwaliteit 

Aangezien alles lekker draait op school, gaan we weer een stapje verder. Juf Sabina, juf Lieke en juf 

Angela gaan de opleiding tot kunstcoördinator volgen. 

Kunst Centraal gaat ons de komende twee jaar begeleiden. Zo willen we bijvoorbeeld beeldende vorming, 

drama, muziek, dans, maar ook koken een duidelijke plek geven in ons onderwijs. Hierbij gaan we gebruik 

maken van de talenten van de leerkrachten. 

 

Het is leuk om te zien dat alle leerkrachten enthousiast zijn over hun opleidingen. In de 

teamvergaderingen bespreken we het geleerde. Zo leren we van en met elkaar. 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Mail mij gerust: avscheppingen@vechtstreekenvenen.nl 

Kids College, Angela van Scheppingen, september 2021. 
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