Nieuwsbrief 4 – februari 2018

Beste plusklassers, ouders, leerkrachten en intern begeleiders,
Dit is de vierde nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018.

Welkom aan alle nieuwe plusklassers!
We werken volgens de principes leren leren, leren leven en leren denken.
Leren leven: spelcarrousel
Doel: ik kan omgaan met verliezen en winnen
In de spelcarrousel spelen de kinderen een aantal weken in
hetzelfde groepje verschillende gezelschapspelletjes. De
spelletjes spelen de kinderen zelfstandig met hun groepje en
moeten op die manier samen bepalen hoe het spel gespeeld
wordt.
Tijdens deze werkvorm komen veel verschillende vaardigheden naar voren: overleggen,
samenwerken, strategisch denken, tegen verlies kunnen, kunnen winnen, toegeven, voor jezelf
opkomen etc.
Leren leren: werken volgens plan
Doel: Ik verdeel mijn werk in stapjes en
houd me aan die stapjes.
We gaan aan de slag met de taakaanpak.
Hoe zorg je dat je de opdracht goed
uitvoert? Daarvoor gaan we opdrachten
verdelen in stappen:
1. Wat moet ik doen?
 Wat moet ik precies doen, kennen en kunnen? Wat wordt van mij verwacht?
2. Hoe moet ik het doen?
 Hoe ga ik dat aanpakken? Wat doe ik eerst? Wat dan? Hoeveel tijd heb ik
daarvoor nodig? Hoeveel tijd heb ik?
3. Ik ga aan het werk.
 Ben ik goed bezig? Wat gaat al goed? Wat lukt nog niet? Moet ik een andere
manier proberen?
4. Ik controleer mijn werk.
 Heb ik mijn taak goed uitgevoerd? Hoe heb ik dat gedaan? Kan ik het? Wat kan ik
nog verbeteren?
De kinderen zullen op verschillende manier hier mee oefenen: individuele opdrachten op papier,
samenwerkingsopdrachten en ook digitaal.

Leren denken: Vooruitwerklab
Doel: Ik ken mijn denkprofiel.
Mensen denken op verschillende manieren. Je
kunt hierbij volgens professor Sternberg een
voorkeur hebben voor analytisch, creatie of
praktisch denken. Het is belangrijk dat je weet
wat bij jou past en welke manier van denken je
op welk moment kunt toepassen.
Om succesvol te zijn heb je al drie de manieren
van denken nodig. Deze denkvaardigheden
vullen elkaar aan. Je kunt dus zelf kijken hoe je
de manier van denken inzet en je kunt ook samenwerken met elkaar door elkaar aan te
vullen.
We gaan lessen doen van het Vooruitwerklab. De kinderen gaan met huis-, tuin en
keukenmateriaal onderzoek doen. Daarbij ligt het accent op het samen denken en samen
onderzoeken.

Voor meer informatie over de plusklas kunt u terecht op de site van de dolfijnplusklassen:
https://www.sites.google.com/site/dolfijnplusklas
Hartelijke groet,
Hetty Meulensteen
h.meulensteen@optimusonderwijs.nl

