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Onderwijs ontwikkelingen  

Beste ouder, 

Na alle berichten in de afgelopen weken over organisatorische zaken naar 
aanleiding van het heersende virus is het nu weer eens tijd om u te informeren 
over de onderwijskundige ontwikkelingen op de Constantijn.                       
Het gaat om het volgende: 

● Tijdens de studiedagen volgt het team de training van Teach like a 
Champion. De technieken die we leren, zetten we in ter bevordering van 
het pedagogisch klimaat in de klas en om de actieve deelname aan de 
instructie te vergroten: we willen dat alle kinderen betrokken zijn én 
blijven. We leggen de kinderen het doel van de les uit in 
leerlingvaardigheden, zodat een kind na afloop ervaart:                       
nu kan ik ……..… uitleggen, vertellen, opzeggen, demonstreren, maken, 
laten zien, presenteren, toepassen. 

● In de groepen 3 t/m 8 gebruiken we de software van GYNZY voor de 
digitale verwerking van spelling- en rekenopgaven. In het onderdeel ‘De 
werelden’ van dit programma zit voor kinderen veel oefenstof om extra 
te oefenen als het nodig is, maar ook een ruim aanbod om het huidige 
niveau verder te ontwikkelen. Ook voor dit traject volgen we scholing om 
de verschillende mogelijkheden van het programma te ontdekken, zodat 
we het voor alle leerlingen zo effectief mogelijk kunnen inzetten.  

● De leerkrachten van groep 1/2 volgen een training die hoort bij het 
nieuwe observatiesysteem dat ingevoerd wordt. Na jarenlang gewerkt te 
hebben met PRAVOO stappen we nu over naar Mijn Kleutergroep. 

NIEUWSBRIEF 
SAMEN SPELEN + LEREN = GROEIEN 
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Naast bovenstaande trajecten met externe deskundigen wisselen we 
regelmatig met elkaar ervaringen uit rondom de methoden die de afgelopen 
jaren gefaseerd zijn ingevoerd: STAAL, My name is Tom en Karakter. Op deze 
manier werken we aan een goede borging van deze methoden. 

De paraplu die boven alle onderwijskundige ontwikkelingen hangt, is nog 
steeds die van de methodiek ‘LeerKRACHT.’ Naast wekelijkse bordsessies om 
doelen te bepalen en successen te delen, gaan we op onze school ook vaak bij 
elkaar op klassenbezoek. En voeren de leerkrachten na afloop een gesprek 
over de les waarbij tops en tips worden gedeeld. Zo leren wij van en met 
elkaar. En dat komt het onderwijs ten goede! 

met vriendelijke groet, 
namens alle collega’s, 
Rob Arnold 

Studiedag 

Donderdag 19 november wordt voor alle leerkrachten en directies van de SPCO-
scholen een studiedag georganiseerd. I.v.m. de huidige omstandigheden vindt 
alles online plaats. De kinderen zijn deze dag vrij.
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Goed Gedaan 

In deze weken wordt in alle groepen les 5 behandeld. Het thema is ‘Blij met 
jezelf.’ Het gaat in deze lessen over zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is een 
onmisbare basis voor welbevinden en voor groei. Erop vertrouwen dat je je 
dagelijkse taken en eventuele problemen zelf aankunt, geeft rust en ruimte om 
nieuwe dingen te ontdekken. Het is belangrijk dat kinderen leren om trots te zijn 
op hun eigen prestaties én dat ze leren omgaan met feedback. Van beide 
aspecten groeien zij.  

In de lessen kan aandacht besteed worden aan: 
- het genieten van vorderingen die je maakt 
- het stellen van haalbare doelen  
- het ervaren dat iemand andere dingen mooi of leuk kan vinden dan jijzelf 
- het leren dat feedback een soort advies is hoe je iets beter kan doen 
- het ervaren dat je beter luistert als de feedback aardig wordt gebracht

Mediawijsheid 

Afgelopen dinsdag (de tweede dinsdag van de maand) was het weer de dag van 
de mediawijsheid. In het leerstofaanbod van het Nationaal Media Paspoort ging 
het dit keer over je identiteit: Wie ben jij op het internet? Hieronder een 
toelichting over het doel van de les.  

Je reputatie is wat mensen over jou denken als ze zien hoe jij je online gedraagt. 
Wat heb je gepost of welke berichten heb je gestuurd? Denk na voordat je iets 
doet online. Bedenk wat mensen over jou zouden kunnen denken als ze iets van 
jou online zien. Denk na over wat je graag wilt dat mensen over jou denken. 

Als je wilt kun je anoniem of onder een andere naam online zijn. Dan lijkt het 
gemakkelijk om dingen te doen die je anders niet zo snel zou doen. Besef dat je 
altijd terug te vinden bent en dat anonimiteit geen excuus is om verkeerde dingen 
te doen online. Je moet weten dat bepaalde dingen ook online strafbaar zijn. Denk 
goed na wie je als vrienden toelaat op je online profielen. Als je twijfelt niet doen 
en praat er met iemand over. Spreek niet zomaar af met iemand die je online hebt 
leren kennen.
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Nieuws van Sjors, ontdek je talent! 

Heb jij je al ingeschreven? 

Er is dit schooljaar ontzettend veel tof, uitdagend, creatief maar ook MUZIKAAL 
aanbod via het “Sjors, ontdek je talent!” programma. 

Bijvoorbeeld de toffe cursus van DJ KIDS, die start op 18 november aanstaande 
van 15.30 – 16.30 uur bij de Achtsprong in Woerden. Dus wil jij een keer de DJ 
zijn?! Kom dan naar de DJ workshop en leef je uit achter de DJ set! Leer hoe een 
echte DJ te werk gaat met het mixen van muziek en het toepassen van leuke 
effecten. Laat zien wat je kan in de laatste les en ga naar huis met een écht DJ 
certificaat. Er zijn nog enkele plekjes vrij, dus schrijf je snel in via: https://
www.inwoerden.nl/activiteit/134484/dj-workshop

Wij zoeken Gluur Piet 

Zijn jullie ook zo dol op de gezelligheid tijdens de Sinterklaasperiode? Wij wel! 
Daarom hebben we voor groot en klein een leuk spel; wij zoeken Gluur Piet.          
Klik hier om de uitleg en het materiaal te vinden. Print de Pietjes en plak ze 
overal in het huis, voor het raam of in de wijk. Neem een afstreepkaart en ga op 
zoek. Veel plezier!

https://www.peuteractiviteitenweb.com/a-62091726/gratis-downloads/wij-zoeken-gluur-piet/?fbclid=IwAR079LP2gJEXyp59MFafWsyi-eG9A7v24-Q4iPrFHjnpJ_DzcMyspvz-pxY#description
https://www.inwoerden.nl/activiteit/134484/dj-workshop
https://www.inwoerden.nl/activiteit/134484/dj-workshop
http://www.constantijnwoerden.nl
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https://www.inwoerden.nl/activiteit/134484/dj-workshop
https://www.inwoerden.nl/activiteit/134484/dj-workshop


Constantnieuws nr.4 www.constantijnwoerden.nl 13 november 2020

�5

http://www.constantijnwoerden.nl

