
 WIJzer week 6 
 (maandag 7 februari  t/m vrijdag 11 februari 2022) 

 Belangrijke data 
 Dinsdag 15 februari  OnderwijsKundig Rapport (OKR) mee groep 8 

 Jarigen 

 Dinsdag 8 februari  Ahmad Waarieh (unit 2) 
 Donderdag 10 februari  Isra Ghala (unit 3) 

 Jeugd IJsselsteinloop 

 Op zaterdag 4 juni 2022 vindt voor de 39ste keer de IJsselsteinloop plaats startend vanaf de 
 Overtoom. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50 (betaling via I-deal). Dit is inclusief het 
 IJsselsteinloop-hardloopshirt en medaille!  De inschrijving is digitaal en kan via de website 
 www.ijsselsteinloop.nl  t/m woensdag 18 mei 2022. Doen  jullie ook mee!? 

 Bureaubegaafd 

 Met veel plezier ben ik dit schooljaar vanuit Bureaubegaafd werkzaam op Kindcentrum WIJ. 
 Ik begeleid een aantal kinderen individueel, heb inmiddels een mindfulnesstraining aan groep 
 8 gegeven, een training groepsvorming aan groep 6 en een teamtraining Schatgravers. Op dit 
 moment draai ik de tweede projectgroep. De projectgroep vindt wekelijks plaats op dinsdag 
 en duurt 1,5 uur per keer. Het eerste deel van de tijd bestaat uit aanbod vanuit mij, verrijkend 
 onderwijs, en het tweede deel werken de kinderen aan hun eigen project. 

 Verrijkend onderwijs 
 Bij goed verrijkingsonderwijs gaat minstens zoveel aandacht naar het proces van denken als 
 naar het eindproduct. Ik vind dat in een projectgroep zelfs de meeste aandacht moet worden 
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 besteed aan het proces, zodat de kinderen meer inzicht krijgen in hun manier van denken en 
 dus beter leren leren. 
 Afgelopen dinsdag deden we bijvoorbeeld een challenge (zie foto’s): Bouw een zo hoog en 
 stevig mogelijke constructie met spaghetti en marshmallows. De spaghetti breekt snel, je 
 werkt samen, de marshmallows plakken aan je vingers, je constructie kan instorten, etc. 
 Frustrerende factoren, maar voor het leren is die wrijving juist nodig, het moet niet te snel 
 gaan en ook niet te makkelijk zijn. 

 Eigen projecten 
 Om de kinderen vanuit intrinsieke motivatie te laten werken kiezen de kinderen zelf het 
 onderwerp voor hun project, waardoor de executieve functies op een natuurlijke manier 
 worden getraind. De kinderen leren creatief te denken en ze krijgen te maken met 
 vaardigheden als doorzetten en afmaken. Dat daar soms de nodige frustratie bij komt kijken 
 is heel gewoon. De werkwijze voor een project bestaat grofweg uit de volgende stappen: 
 -  Onderwerp bedenken 
 -  Mindmap maken- wat weet ik er al van? 
 -  Leervragen formuleren 
 -  Manier kiezen waarop het project zal worden afgerond/ gepresenteerd 
 -  Eén à twee persoonlijke leerdoelen bedenken 

 Vervolgens is het mijn taak om het proces te begeleiden, eisen aan het kind te stellen en het 
 kind ertoe te verleiden om het punt van de leer- weerstand op te zoeken en een strategie te 
 ontwikkelen om dit punt te passeren. In dit proces speelt ook de interactie tussen de 
 kinderen een belangrijke rol. Zij dagen elkaar uit en maken elkaar nieuwsgierig. 
 Het werk wordt gedeeltelijk in de projectgroep gemaakt en er zal tijd worden vrijgemaakt in 
 de eigen klas (Ik-tijd). Ieder kind werkt met een logboek, zodat te allen tijde inzichtelijk is 
 waar het kind op dat moment aan werkt. De kinderen noteren hierin hun onderwerpen, 
 voorkennis, leervragen, leerdoelen en evaluaties. 

 Doelen van de projectgroep: 
 -  Leerlingen zitten goed in hun vel en gaan met plezier naar school. 
 -  Je bent goed zoals je bent. 
 -  Contact met ontwikkelingsgelijken voor meer (h)erkenning, acceptatie en begrip. 
 -  De leerlingen ontwikkelen een groeimindset. 

 Vaardigheden die centraal staan in het aanbod: 
 -  SLO doelen en vaardigheden; leren leren, leren denken, leren leven 
 -  21e -eeuwse vaardigheden 
 -  Executieve functies 

 Hartelijke groet, 
 Daphne Vis 
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 Wall of Fame 

 Hiep hiep hoera. Maandag was het dan zover… 
 Juf Dolly is 50 jaar. 
 De school en haar bureau waren goed versierd en natuurlijk stond er 
 een oude Sarah klaar! 

 Team Kindcentrum WIJ 
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