Nieuwsbrief 2 -november 2018

Beste ouders, ib-ers en leerkrachten,

Dit is de tweede nieuwsbrief van schooljaar 2018-2019.
We werken in de peergroep volgens de principes: leren leven, leren leren, leren denken.
Daarnaast werken de kinderen aan een project dat aansluit bij een thema waar in de eigen
klas aan gewerkt wordt.
Google Classroom
Sinds een paar weken werken we in de omgeving van Google Classroom.
Elk kind heeft een account gekregen hiervoor. Inloggen kan met:
voornaam.achternaam@dolfijnpeergoep.nl.
De kinderen weten het wachtwoord.
In deze virtuele classroom worden de schoolopdrachten en andere opdrachten klaar gezet.
Het is nog even wennen, dus het gaat nog niet helemaal zoals bedoeld, maar dat leren we zo
langzamerhand. Ouders en leerkrachten kunnen met het kind meekijken naar de
opdrachten. Kinderen kunnen elkaar vragen stellen of samen werken aan een opdracht in
hetzelfde document.
De schoolopdrachten worden niet meer gemaild, maar staan klaar in de classroom.
Thema 2: Ontwerpend leren
Naast individuele doelen werken we ook aan groepsdoelen die bij dit thema passen. Deze
periode zijn dat:
 Wij zorgen voor voldoende diepgang in onze onderzoeksvraag.
 We werken de opdrachten goed uit.
 Er is bij ons evenwicht tussen overleggen en ieder voor zich werken.
 Wij geven onze mening zonder deze op te dringen.
Plastic soep:
Met behulp van een lespakket van de Plastic Soup Foundation en van Changemaker
Challenge Junior gaan de kinderen aan het werk volgens de cyclus van ontwerpend leren.
Filmpjes en opdrachten geven informatie over het probleem van het plastic dat in oceanen
rond drijft en diep op de zeebodem ligt. Door de stappen van het ontwerpend leren te
volgen, komen ze tot een ontwerp voor een mogelijke oplossing van het probleem.

Eigen project:
Elk kind werkt ook aan een eigen project. Daarvoor bedenken ze een onderzoeksvraag die
past bij hun thema. Om voldoende te leren van de onderzoeksvraag gebruiken we de
taxonomie van Bloom. Dit is een schema waarin de niveaus van denkvaardigheden zijn
gerangschikt. Voor de kinderen in de peergroep is het van belang om de hogere orde
denkvaardigheden te ontwikkelen. Daarom hebben ze een onderzoeksvraag geformuleerd
die hier een beroep doet. In de video in deze link wordt het uitgebreid uitgelegd:
http://www.ihots.nl/wat-zijn-hod.html .
Het werken aan dit project gebeurt op twee plekken: in de peergroep en in de eigen klas.
Daarvoor heb ik werkbladen gemaakt, waarin de verschillende stappen staan aangegeven.
Op de eerste bladzijde staat een planschema, waarin de kinderen zelf kunnen plannen hoe
en wanneer ze er aan kunnen en willen werken. In de peergroep evalueren we steeds de
stappen en bespreken hoe de volgende stap er uit gaat zien. In de eigen klas kunnen de
kinderen hieraan doorwerken. Dit moeten ze doen in overleg met hun eigen leerkracht. Het
lukt nog niet alle kinderen om dit zelf te regelen, dus ondersteun de kinderen daarin.
Mindset:
Elk kind heeft van nature de wil om te leren. Die motivatie kan op een gegeven ogenblik
minder worden of juist versterken. De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart hoe dit kan
komen. De term ‘mindset’ staat voor de manier waarop kinderen (en ook volwassenen)
denken over zichzelf en over hun intelligentie en kwaliteiten. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen een vaste (fixed) mindset en een groei (growth) mindset. Kinderen met een
vaste mindset geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan, je wordt geboren met
een bepaalde hoeveelheid intelligentie en kwaliteiten en daar zul je het mee moeten doen.
Kinderen met een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven
verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn het startpunt en je kunt blijven groeien door
hard te werken en ervaringen op te doen.
Kinderen met een vaste mindset willen graag laten zien wat ze allemaal kunnen en hoe slim
ze zijn. Kinderen met een groeimindset gaan uitdagingen aan en leren van hun fouten.
Ouders en leerkrachten kunnen hun kinderen hierbij helpen door, in plaats van te richten op
het eindresultaat, te richten op het proces, op inspanning, op groei, op leren en op het leren
van fouten.
Het talentenlab heeft dit mooi uitgewerkt in een poster over de leerkuil.
Voor de jongere kinderen zijn Fixie en Growie de twee figuurtjes die de mindset verbeelden.

Portfoliogesprekken
De portfoliogesprekken worden twee maal per jaar gehouden. Daarbij vertelt het kind aan
de hand van het portfolio wat het geleerd heeft, wat nog moeilijk is en wat het doel voor de
volgende periode zou kunnen zijn. Deze gesprekken worden dit schooljaar meer verspreid
gepland, zodat ze op de eigen school van het kind kunnen plaatsvinden. Ouders en de eigen
leerkracht zullen aanwezig zijn bij de gesprekken. Daarvoor ontvangt u binnenkort een
uitnodiging.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan hoor of lees ik dat graag!
Voor meer informatie:
https://sites.google.com/view/dolfijnpeergroep/home
Hartelijke groet,
Hetty Meulensteen
h.meulensteen@optimusonderwijs.nl

