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Veiligheid
N

OS en het AD
van vorige week
vrijdag:’Een op de zes
kinderen leeft in een oorlogssituatie’.
Je weet het, maar toch schrik je ervan.
Althans, ik wel. Wij leven in een westerse
bubbel, maken ons druk om lage
internetsnelheid, het aantal kalfjes dat aan
een koe wordt toegeschreven en Sven die
zesde wordt. Kun je je voorstellen? 1 op de
6!? dat is 16,6%; 4 tot 6 kinderen uit iedere
schoolklas, in totaal 293 miljoen kinderen...
In de eerste zeven weken van dit jaar zijn er,
in een westers land dat niet in oorlog is, al acht
schietpartijen geweest op scholen. In Parkland,
Florida lieten zeventien mensen het leven toen
een gek om zich heen begon te schieten. Op
Valentijnsdag. De naam van de plaats en de dag
wordt cynisch. De dader was eerder van school
gestuurd omdat hij agressief gedrag vertoonde.
Veiligheid is een vreemd begrip. Als je
bovenstaande leest en je denkt aan de
Betuwe en Buren … Lieflijke dorpjes, landelijke
weggetjes, zo meteen weer de bloesems. En ook
bij ons is veiligheid een’ding’. Een poosje geleden
hadden twee kinderen op een school van ons
ruzie. Ouders op hoge poten naar de leerkracht,
de directeur en het bestuur: nu is de maat vol.
Of een leerkracht, die aangeeft dat hij zich niet
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veilig voelt om iemand aan te spreken die de
school ondersteund.
De ene veiligheid staat in schril contrast met
de andere. Maar een veilig gevoel blijft een
voorwaarde om goed te kunnen leren en te
functioneren.
En wat doen we eraan? Bagatelliseren is niet
goed; iedereen gaat over zijn eigen gevoel en
uitspraken als’je moet niet bang zijn’ neem ik
niet meer serieus sinds er krokodillen onder mijn
bed zaten. De ouders van een van de ruziënde
kinderen heeft aangifte gedaan. De ander eiste dat
het andere kind verwijderd zou worden. Polarisatie
helpt in ieder geval niet.
Veiligheid gaat over beleving. Niemand kan
veiligheid garanderen, maar we willen wel die
garantie. En ouders willen die garantie wel. Het’ikje’ in de NRC van 17 februari:
Half elf’s avonds. Op station Gouda gaan de
zojuist uitgestapte treinpassagiers via een trap
naar beneden, naar de uitgang. Onderaan heeft
de politie met een rood-wit lint een hoekje
afgeschermd. Een geüniformeerde man en vrouw
staan er wat ongemakkelijk bij. In de hoek staat
een kennelijk onbeheerd aangetroffen rugzak.
Pontificaal ervoor is een kogelvrij vest neergezet.
„Geen zorgen”, roept de man jolig tegen de
nieuwsgierig kijkende passanten. „We hebben de
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zaak afgelint, dus er kan niets gebeuren.” (Theo
Haerkens)
De onderwijsinspectie kwam een poosje geleden
op een van onze scholen. Er waren nogal wat
geluiden van onveiligheid. Maar kun je als school
alles oplossen? Moet je alles oplossen? Ook als
de ruzie en onveiligheid vanuit het dorp de school
binnen komt? Als ouders het niet zelf op kunnen
lossen, moeten wij dat dan voor hen doen? De
inspecteur: “De school doet meer dan genoeg om
de veiligheid te waarborgen, de ouders mogen blij
zijn”. Dit gaat overigens over dezelfde school waar
die kinderen onlangs ruzie hadden.

Verschijningsdatum volgende aflevering:
April 2018
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Maar wat dan? Opstaan! Zeg wat je vindt, open,
eerlijk, vanuit je hart. Veiligheid is ook alles durven
zeggen, alles mogen zeggen; en zonder dat je
daarmee de veiligheid van anderen in geding
brengt. Gewaardeerd worden om wie je bent,
om wat je doet, dat er naar je geluisterd wordt,
dat je lekker in je vel zit. En anderen waarderen,
naar ze luisteren en lekker in hun vel laten zitten.
Veiligheid is wederkerig.
Na de schietpartij in Parkland staat de 17-jarige
Emma Gonzalez op. Ze doet niet mee aan het
polariseren, ze koopt geen wapen. Ze staat op
en houdt een toespraak. Ze rekende voor dat
de dertig miljoen dollar die Trump kreeg van de
National Rifle Association, gedeeld door het aantal
slachtoffers van schietpartijen dit jaar, inhoudt dat
elk slachtoffer 5800 dollar waard is. Emma: “Als
de president me zegt dat dit een tragedie is en
nooit meer mag gebeuren, zal ik hem graag vragen
hoeveel geld hij heeft ontvangen van de NRA.”
Doe wat je kunt, zeker in jouw klas, op jouw
school en op het plein. Sta op zeg als het als jouw
grens bereikt is. Open, eerlijk en uit je hart.
Mark van der Pol

> OOG VOOR TALENT			
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Voorlezen kan
een feestje zijn!

T

ijdens de Nationale Voorleesdagen
kwam burgemeester de Boer op de
PWA voorlezen aan de kleuters. Voor de
kinderen was het een feestje want voorlezen
kan onze burgervader heel erg goed.
De kinderen van groep 3 kennen inmiddels alle
letters en hadden net allemaal hun letterdiploma
ontvangen. Wat is dan leuker om te mogen
voorlezen aan de kinderen van groep 1/2.
Ellen Atkinson

WILLEN VROUWEN IN
HET ONDERWIJS WEL MEER WERKEN?

R

ecent verscheen een rapport van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP) over starters
op de arbeidsmarkt. Wat stond er, onder
meer, in dat rapport? Dat de helft van de starters
met een deeltijdbaan méér uren wil werken, ook
in het onderwijs. Vooral vrouwen laten het na om
actief uren te vragen. Als deze vrouwen ook echt
meer uren gaan werken. zouden ze meteen het
lerarentekort bestrijden.
Bewuste keuze
Willen (jonge) vrouwen in het onderwijs wel meer
werken? Nou, misschien wel meer uren maken,
maar niet voltijds werken.
Het basisonderwijs is een vrouwensector: bijna 90
procent van het onderwijzend personeel is vrouw.
En bijna 60 procent werkt in deeltijd- vrouwen
nog vaker dan mannen. Gaan vrouwen meer uren
werken als daar door hun werkgever een dringend
beroep op wordt gedaan? Of is het een bewuste
keuze geweest om in deeltijd te gaan werken?
Startende vrouwen zonder kinderen zouden weleens
vaker kunnen instromen in een voltijdbaan; dat is

denkbaar. Maar bijna alle vrouwelijke leerkrachten
gaan in deeltijd werken, zodra ze een kind krijgen.
Fulltimebonus?
Frank Cörvers, hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt
aan Tilburg University, geeft aan dat dat al jaren
zo is. Dat heeft ook te maken met het feit dat er
nogal wat vrouwen zijn die bewust voor de PABO
kiezen om dat het onderwijs zo makkelijk is in het
in het toespitsen van de arbeidsvoorwaarden op
wat vrouwen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld door
meer deeltijdwerk aan te bieden. Cörvers vindt dat
het goed zou zijn wanneer besturen leraren die
voltijds willen werken extra gaan belonen, door een
fulltimebonus. Leraren gaan niet zomaar meer uren
werken, omdat deeltijdwerk vaak een bewuste keuze
was. Daarom moet de voltijdbaan aantrekkelijk
worden gemaakt, een belangrijke korte termijn optie
om het lerarentekort op te lossen, meent Cörvers.
Bron: Christiaan Pelgrim in NRC Handelsblad
Hans Verboon
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Interview

Han Bisselink:’Ik zal
op de eurootjes passen.’
Onlangs is bij BasisBuren
Han Bisselink (53) als Senior
medewerker Financiën benoemd.
Hij heeft een hele staat van
dienst opgebouwd. Wat heeft hij
zoal gedaan en wat gaat hij bij
BasisBuren doen?
Verleden in de onderwijsadministratie
‘Ik ben geboren in Gendt. Na de middelbare
school ben ik naar het MEAO in Nijmegen
gegaan, vervolgens een opleiding moderne
bedrijfsadministratie gevolgd. Mijn werkzame leven
begon als assistent accountant bij de Nederlandse
Christelijke Boerenbond Brabant. Ik heb een paar
jaar in de autobranche gewerkt en solliciteerde toen
naar een baan bij het Regionaal Onderwijsbureau,
ook in Brabant, dat, veel later, OSG Metrium
geworden is. Toen OSG Metrium over de kop ging,
heb ik nog wel anderhalf jaar de doorstart in de
vorm van Helder Onderwijs meegemaakt; maar ook
deze organisatie is alweer ter ziele. ‘

Hans Verboon
staan. Het is de basis voor ons welzijn en onze
welvaart. Vanuit mijn functie van financiële man zal
ik op de eurootjes passen, zodat zoveel mogelijk
geld naar de kinderen gaat die naar de scholen van
BasisBuren gaan.
Ik zorg voor de financiële administratie,
de declaraties, het maken van
managementrapportages, het vervaardigen van
de jaarrekening, begroting opstellen, de externe
facturatie, etc; een breed pallet.
Kijk, BasisBuren is best wel in beweging, de krimp
is wel uitgewoed. Maar hoe gaan we de organisatie
nog beter bestuurbaar maken, hoe kunnen de
scholen beter onderling gaan samenwerken? Dat
zijn natuurlijk in eerste instantie onderwijskundige
zaken, maar er zitten zeker ook financiële implicaties
aan.
Ik vind het een groot goed dat er vanuit alle
disciplines goed wordt samengewerkt; gebruik
makend van ieders talent komen we tot de beste
prestaties.
Hoewel ik weinig zichtbaar zal zijn voor het
personeel, zie ik uit naar de samenwerking met alle
medewerkers van BasisBuren.’
Interview door Hans Verboon

Naar BasisBuren
‘Toen ik vervolgens bij Merces in Tiel terecht kwam,
kwam ik met BasisBuren in aanraking. Ik verving
daar de financieel medewerker, Andrea; dat was op
basis van detachering. Eind 2017 werd ik gevraagd
hier te komen werken. Voor alle duidelijkheid: ik
ben niet de controller van BasisBuren, dat is Robert
Vastenhout, die helaas ernstig ziek is.’
Mijn betrekkingsomvang is 0,8 fte; ik werk dus vier
dagen in de week, van maandag tot donderdag. Op
maandag werk ik thuis, in Millingen aan de Rijn; een
fijne gemeente om te wonen, met vrouw en kind.
In mijn vrije tijd sport ik graag: tennis, hardlopen en
skiën. Verder kijk ik ook graag sport m.n. voetballen,
dit heb ik tot voor kort ook lang gedaan. Bij de
plaatselijke voetbalvereniging en tennisvereniging
doe ik vrijwilligerswerk.’
Onderwijs is de basis voor welzijn en welvaart
‘Mijn drijfveer is voor goed onderwijs te gaan en
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NEDERLANDSE LEERLINGEN
OP BEGRIJPEND LEZEN
VOORBIJ GESTREEFD
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V

olgens de recent gepubliceerde internationale
leestest PIRLS zijn Nederlandse leerlingen
in groep 6 niet slechter gaan lezen. Toch is
Nederland gezakt op de internationale ranglijst, want
andere landen zijn het beter gaan doen. We staan
nu op de 14de plek van de 50 landen die meededen
aan de test. Landen als Finland, Noord- Ierland,
Polen, Noorwegen, Engeland, Hongarije, Rusland en
Singapore staan gewoon hoger in de ranglijst.

Weinig uitblinkers
Nederland heeft van alle landen de kleinste spreiding
tussen zwakke en sterke lezers.
HV.Net als bij voorgaande metingen behalen vrijwel
alle leerlingen het laagste leesvaardigheidsniveau.
Minder dan de helft van de leerlingen behaalt echter
een hoog leesvaardigheidsniveau. In Nederland
behaalt bovendien slechts een kleine groep
leerlingen een geavanceerd leesniveau (8 %). Dit
percentage ligt in 27 landen hoger dan in Nederland.
Dit percentage ligt in 27 landen hoger dan in
Nederland.

Meisjes doen het beter
Net als in bijna alle andere deelnemende landen,
behalen meisjes in Nederland hogere leesscores dan
jongens. Het verschil in leesscore is toegenomen
ten opzichte van eerdere metingen. Dit komt
doordat jongens minder goed presteren op de
basisleesvaardigheden, terwijl de score van meisjes
gelijk is gebleven. De prestaties op complexe
leesvaardigheden zijn voor zowel jongens als
meisjes stabiel gebleven.

Grote schoolverschillen
De gemiddelde leesscore van groep 6-leerlingen
verschilt sterk tussen scholen. Dit komt deels door
verschillen in leerlingenpopulatie. Leerlingen die
thuis geen Nederlands spreken behalen bijvoorbeeld
lagere leesprestaties dan leerlingen die thuis wel
Nederlands spreken. Ook tussen scholen met
vergelijkbare leerlingenpopulaties bestaan echter
grote verschillen in leesscores. De school waar de
leerling onderwijs krijgt, is dus sterk bepalend voor
hoe een leerling scoort op leesvaardigheid.

Steeds minder leesplezier
Nederlandse leerlingen ervaren steeds minder
plezier bij het lezen. In Nederland vindt 31% van
de leerlingen lezen niet leuk. Dit is vergelijkbaar
met percentages in Vlaanderen en Scandinavische
land, terwijl leeftijdsgenoten in andere landen meer
leesplezier ervaren. Van Nederlandse ouders is het
leesplezier internationaal gezien vrij hoog tyerwijl
dat wereldwijd de afgelopen jaren is afgenomen.

Rekenen
Op rekengebied is de situatie trouwens
alarmerender: sinds 2003 dalen de Nederlandse
rekenprestaties in internationale vergelijkingen.
Je mag verwachten dat dergelijke resultaten van
internationale metingen grote indruk maken in het
onderwijs, de politiek en de opleidingen; dat is, tot
mijn verbazing, in het geheel niet het geval.
Bron: Radboud Universiteit en het Nationaal
Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).
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Nieuws uit het veld
Op zoek naar informatie en
inspiratie over ICT in het
onderwijs?
Zet u ICT in om de
kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren?
Dan bieden de PORaad en Kennisnet u
tal van mogelijkheden
ter ondersteuning.
Van handige tools, tot
een leergang en een
Inspiratiekaart. Daar
komt nu de vernieuwde
website van de
versnellingsvragen bij:
www.slimmerlerenmetict.
nl. Hier vindt u inspiratie
en oplossingen. En
interessante informatie
over lopende versnellingsvragen. Versnellingsvragen
zijn vragen waar schoolbesturen tegenaan lopen
bij de innovatieve inzet van ICT in hun onderwijs.
Bijvoorbeeld voor meer maatwerk of om de
administratie te vereenvoudigen. De PO-Raad en
Kennisnet ondersteunen bij het vinden van een
antwoord. Dat doen zij al sinds 2014 vanuit het
programma Slimmer leren met ICT.
Bron: PO-Raad
Naar het artikel.

‘Grip op werkdruk’, 27 maart 2018
Hoe krijgt u grip op
werkdruk? Wat is een
passende aanpak die
werkt in de praktijk?
Wilt u de ervaringen
van andere scholen
horen? Meer zicht op
verschillende methodes
en invalshoeken? Noteer
dan dinsdag 27 maart
alvast in uw agenda!
Op die datum organiseert het Arbeidsmarktplatform
PO een middag’Grip op werkdruk’. Een’marktplaats’
waar u kennis en ervaringen kunt halen en brengen.
De marktplaats’Grip op werkdruk’ is voor en door
scholen. Een middag om met collega’s kennis en
ervaringen uit te wisselen en op zoek te gaan naar

HOME

wat werkt om werkdruk tegen te gaan. U krijgt geen
kant en klare oplossing voorgeschoteld. Maar wel
inspiratie en handvatten waar u in uw eigen school
mee verder kunt gaan. Met elkaar ontrafelen we
het containerbegrip werkdruk om zicht te krijgen
op de diverse aspecten ervan. Ook kijken we
waar quick wins te behalen zijn. Thema’s van de
workshops zijn: de rol van de schoolleider, omgaan
met druk van buiten (ouders), de administratieve
lasten, de jaarplanning, met elkaar in gesprek over
werkdruk, bewustwording in eigen en andermans
handelen, en een systeemperspectief op werkdruk.
De marktplaats’Grip op werkdruk’ is interessant
voor schoolleiders, HRM’ers, beleidsmedewerkers
en medewerkers kwaliteitszorg. Deze middag
wordt u kosteloos aangeboden door het
Arbeidsmarktplatform PO.
Bron: Arbeidsmarktplatform PO
Naar het artikel

Groepsgrootte
Zoals elk jaar is ook in
2017 onderzoek gedaan
naar de gemiddelde
groepsgrootte in het
basisonderwijs. Op 19
januari 2018 stuurde
minister Slob een brief
over de uitkomsten
van dit onderzoek aan
de Tweede Kamer. De
gemiddelde groepsgrootte is al een aantal jaren
vrijwel stabiel. Ook in 2017 is er nauwelijks iets
veranderd aan de gemiddelde groepsgrootte. In
2017 zaten er gemiddeld 23,1 leerlingen in een
groep. In voorgaande jaren lag het gemiddelde
een paar tienden hoger. In de bovenbouw lag
de gemiddelde groepsgrootte in 2017 ongeveer
één leerling hoger dan het totale gemiddelde, in
de onderbouw lag het gemiddelde ongeveer één
leerling lager. Bij het indelen van groepen spelen op
schoolniveau allerlei afwegingen mee. Er zijn diverse
− zowel onderwijskundige als praktische − redenen
waarom klassen een bepaalde omvang hebben. De
variatie in groepsgrootte is dan ook groot. Meer dan
de helft van de groepen telde in 2017 tussen de
20 en 26 leerlingen. Het aantal grote groepen, met
meer dan 30 leerlingen is in 2017 gedaald.
Bron: Ministerie van OCW
Naar het artikel.
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Nieuws uit het veld
Traditionele schooltijden steeds
minder in trek
Dit schooljaar is het percentage scholen dat het
traditionele schooltijdenmodel hanteert verder
gedaald naar 41 procent. Op een derde van
de scholen (33 procent) wordt momenteel het
continurooster gehanteerd. De laatste jaren stappen
scholen ook vaker over naar het vijf-gelijkedagenmodel: 14 procent van de scholen hanteert
dit model op dit moment. Dit blijkt uit onderzoek
dat is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek &
Advies. Vorig jaar hanteerde nog 50 procent van
de basisscholen het traditionele schooltijdenmodel.
Zes jaar geleden was dat op ruim driekwart van de
scholen (77 procent) het geval. Bij het traditionele
schooltijdenmodel start de school tussen 8:30 en
8:45 uur en gaat de school tussen 14:30 en 15:30
uur uit, eten kinderen tussen de middag thuis of
bij de overblijf op school en hebben de kinderen
woensdagmiddag vrij. Inmiddels hanteert een derde
van de basisscholen (33 procent) het continurooster,
waarbij alle kinderen tussen de middag op school
blijven en daar een kortere middagpauze hebben.
De school is dan eerder uit en op woensdagmiddag
zijn de kinderen (nog steeds) vrij. Scholen die
zijn overgestapt op het vijf-gelijke-dagenmodel
(14 procent van de scholen hanteert dit model
momenteel), zijn met name vanaf schooljaar 20152016 op dit model overgestapt. Bij dit model blijven
alle kinderen tussen de middag op school, hebben
daar een kortere middagpauze en gaat de school
elke dag om 14:00 of 14:30 uur uit. De scholen die
voor dit model hebben gekozen, zijn afgestapt van
de’traditionele vrije woensdagmiddag’.
Bron: AVS
Naar het artikel.

Regionale ramingen lerarentekort
Voor veel scholen zijn
de gevolgen van het
lerarentekort merkbaar.
De ene school heeft hier
meer te maken dan de
andere. Verschillende
factoren zijn hierop
van invloed. Ook zijn
er per regio verschillen
in de omvang van

het tekort. Daarom heeft het ministerie van
OCW opnieuw ramingen laten maken over de
ontwikkeling van het lerarentekort per regio in de
komende jaren. Per regio is een rapport gemaakt
over de arbeidsmarktsituatie. In de rapporten voor
het primair onderwijs vindt u ramingen over de
verwachte werkgelegenheid, de vraag naar leraren,
de nieuwe instroom en dus ook de omvang van
het lerarentekort. Het gaat om 14 regio’s: Zuid- en
Oost-Gelderland, Zeeland, West- en Midden-Brabant,
Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Noordoost- en
Zuidoost-Brabant, Noord-Holland, Noord-Gelderland,
Limburg, Haaglanden-Rijn/Gouwe, Groningen,
Friesland, Flevoland en Drenthe-Overijssel. De
cijfers laten zien waar de tekorten het hoogst zijn.
In de regio Utrecht wordt bijvoorbeeld een groter
tekort verwacht dan in Limburg, maar kleiner dan in
Amsterdam.
Bron: Ministerie van OCW
Naar het artikel.

Hoeveel pensioen krijgt u in 2018?
In januari ontvangt u uw
betaalspecificatie 2018
en jaaropgave 2017. Op
uw betaalspecificatie
staat hoeveel pensioen
u in 2018 maandelijks
van ons krijgt. Op
uw jaaropgave staat
het bedrag dat u
in 2017 van ons
ontving. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw
belastingaangifte. Vanaf 1 januari 2018 gelden
er nieuwe belastingregels voor het inhouden en
betalen van loonheffing. Daarnaast wordt premie
voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) met 0,25%
verhoogd. In 2018 bedraagt de premie 5,65% van
uw brutojaarinkomen. In 2017 was dat 5,4%. En
het maximumbedrag waarover u de bijdrage Zvw
betaalt, stijgt naar € 54.614. Dit was in 2017 €
53.701. Deze twee wettelijke wijzigingen hebben
invloed op uw nettopensioen. Door de huidige
financiële situatie kan ABP de pensioenen in 2018
niet verhogen met de stijging van de prijzen.
Bron: ABP
Naar het artikel.
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De Willie Wortels
van De Meent
aan het “uitvinden”.
Al onze opdrachten zijn beschikbaar voor
alle leerlingen van BasisBuren. Dus kom
een keer naar onze Uitvinderij!

Onderwijs op De Blinker
Henriëtte van der Sluis

M

et de fusie tussen de Obs De
Kastanjepoort uit Erichem en Obs
De Daverhof uit Kerk - Avezaath,

hebben we het hoogbegaafdenonderwijs
weer opnieuw “op de kaart gezet”. Op De
Blinker wordt naast het reguliere onderwijs
ook onderwijs gegeven aan hoogbegaafde
leerlingen. Hoe ziet dit onderwijs er uit:

Gespecialiseerde leerkrachten
Leerkrachten van de groepen met voltijds
hoogbegaafdenonderwijs op De Blinker volgen
regelmatig trainingen bij Novilo (kenniscentrum
voor hoogbegaafdheid) om zo hun kennis
en vaardigheden met betrekking tot hbonderwijs steeds verder uit te breiden. Maar
ook de teamleden die onderwijs geven aan de
reguliere klassen leren mee, samen zijn we
verantwoordelijk voor álle kinderen op onze
school.
Wij vinden dat er passend onderwijs moet zijn
voor álle kinderen en dat niet alle kinderen bij
dezelfde school of zelfde vorm van onderwijs
passen. We zijn dan ook van mening dat niet
alle kinderen in een reguliere groep passen.
Omdat hoogbegaafde kinderen een voorbeeld
zijn van een groep kinderen die niet altijd
op hun plaats zijn in het regulier onderwijs,
biedt De Blinker voltijds onderwijs voor
hoogbegaafden.
Samen met ouders kijken wij of hun kind past
bij het hb onderwijs dat wij bieden en of wij
passen bij het kind, dat is net zo belangrijk.
Op De Blinker is ook een specialist
hoogbegaafdheid aanwezig, Anna Andree
Wiltens. Anna begeleidt de leerkrachten die
lesgeven in de hoogbegaafden groepen.
Daarnaast kunnen alle scholen binnen de
Stichting BasisBuren een beroep op haar doen
wanneer er vragen zijn over het onderwijs aan
hoogbegaafde leerlingen.

HOME
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Verdieping
Vakken algemeen
De vakken als taal, spelling en rekenen worden in
compacte vorm en waar mogelijk is “top- down”
aangeboden. Door te kijken welke mate van
herhaling nodig is voor elk kind, houden de kinderen
tijd over voor verdieping en verbreding. Tijd die over
blijft wordt ingevuld met de volgende extra vakken.
Schaken
Bij schaken wordt strategisch denken, redeneren,
inzicht en concentratie getraind. Deze lessen worden
verzorgd door meester Wiebe.
“Leren leren”
Omdat het werken aan reguliere vakken,
hoogbegaafde kinderen vaak makkelijker
afgaan, worden de 11 executieve functies zoals
bijvoorbeeld: plannen en volgehouden aandacht,
minder aangesproken. Om op de middelbare
school hier toch mee om te kunnen gaan, biedt
“leren leren” inzicht in punten die kinderen nog
kunnen ontwikkelen. Dit “leren leren” gebeurt
aan de hand van spellen die een beroep doen op
deze vaardigheden. Tijdens de spellen worden de
aangesproken vaardigheden en ervaringen hiermee
besproken. Daarnaast komt ook de vaste- en groeimindset aan bod. Hoe kijk je naar talent? En kan
iedereen beter worden of is je talent/vaardigheid
of intelligentie iets dat vaststaat en kan je eigenlijk
niets doen om dat te veranderen?
Italiaans
Om ook de confrontatie met moeilijkheden aan te
gaan, wordt een extra vreemde taal aangeboden.
Om hier niet te kruisen met vakken van het
middelbaar onderwijs is dat Italiaans. In het
basisaanbod zit ook Engels (vanaf de onderbouw).
Filosofie
Om tegemoet te komen aan creatief en “out of the
box” denken wordt er regelmatig gefilosofeerd.
Hiermee voldoen we aan de behoefte om samen met
anderen te praten over de grote levensvragen die
veel van onze kinderen bezig houden. We leren op
deze manier dat een ander anders kan denken dan

wij zelf en dat ook die andere zienswijze er mag en
kan zijn.
Science
De lessen van meester Pieter-Jan zijn erg
afwisselend. We Scratchen (programmeren)
regelmatig maar doen ook proefjes of verdiepen
ons in natuur en scheikunde. Een lessencyclus over
protonen en neutronen is hiervan een voorbeeld.
Samenwerking met het reguliere onderwijs
Op De Blinker vinden we het belangrijk dat
kinderen van en met elkaar leren. De school moet
een oefenplaats zijn waarin we kinderen op willen
voeden tot actieve en verantwoordelijke leden van
de maatschappij. In deze maatschappij moet je
om kunnen gaan met mensen met verschillende
interesses en vaardigheden.
De methode IPC (international primary curriculum)
voor wereldoriëntatie, leert de kinderen naast
kennisdoelen voor vakken als geschiedenis,
aardrijkskunde, natuur, etc., vaardigheden
te ontwikkelen die het zelfstandig werken en
samenwerking extra stimuleren. Voor het maken van
een eigen product maken we gebruik succescriteria.
Waarin moet het werkstuk voldoen om bijvoorbeeld
een voldoende te halen.
Tijdens de lessen IPC werken de leerlingen uit het hb
onderwijs samen met de leerlingen uit het reguliere
onderwijs.
Om de samenwerking tussen het hb onderwijs en
regulier onderwijs nog meer te bevorderen, is er
voor de leerlingen uit het reguliere onderwijs ook
de mogelijkheid om bij bepaalde vakken uit het hb
onderwijs aan te sluiten. Leerlingen die bijvoorbeeld
heel goed zijn in rekenen en een deel van de
instructie kunnen missen, mogen aansluiten bij het
schaakonderwijs.
De bovenbouwgroepen uit het hb onderwijs en
regulier onderwijs werken ook nauw samen met de
rekenlessen. Door op deze manier te werken, willen
we voorkomen dat er 2 eilandjes ontstaan en is De
Blinker een school met 2 verschillende vormen van
onderwijs.
Wanneer jullie vragen hebben over het hb onderwijs,
of een keer een kijkje op De Blinker willen nemen,
dan zijn jullie van harte welkom!
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BasisBuren over naar de cloud - volop kansen om
ICT in jouw school in te zetten
onderwijswereld gepresenteerd. Daarnaast werden
de aanwezigen uitgedaagd om voor het onderwijs
binnen BasisBuren de uitdagingen die er op ICT
gebied liggen te inventariseren op verschillende
gebieden, zoals de leerlingen, leerkrachten, ouders,
hardware en infrastructuur.

S

inds januari 2018 maken alle
scholen van BasisBuren gebruik
van de Google omgeving voor

onderwijs. Vanaf nu is alle content
altijd en overal (via internetverbinding)
bereikbaar voor leerlingen, leerkrachten
en andere medewerkers. Daarnaast
werkt deze omgeving met strenge privacy
normen die aan de Europese eisen
voldoen en is deze gratis voor gebruikers.
Deze omgeving kan in principe door ons
zelf beheerd worden, maar we hebben
ervoor gekozen om dit door een externe
partij, Cloudwise, te laten doen. Hun’Cool’
platform zorgt voor een startscherm dat
voor iedereen op maat ingericht kan
worden.

HOME

De meeste medewerkers hebben inmiddels
een’knoppentraining’ gehad. Het is even wennen aan
hoe je zaken moet opslaan, terug kunt vinden en
kunt delen om samen te werken. Dat gaat over het
algemeen vrij snel, na een paar weken weet je niet
beter meer.
En dan…
Tsja, wat dan? Benutten we dan alle ICT
mogelijkheden voor ons onderwijs optimaal? De
bovenschoolse ICT-werkgroep is zich momenteel
aan het verdiepen in wat ICT nu, en vooral ook in
de toekomst, voor het basisonderwijs te bieden
heeft. In de week van 5 februari werden daarvoor
mooie stappen gezet. Een afvaardiging van
BasisBuren ging op donderdag 8 februari naar
Utrecht, naar de IPON (de onderwijsbeurs die zich
volledig richt op ICT). Daar werd volop inspiratie
opgedaan bij alle aanbieders van nieuwe hardware
en software. Op vrijdag 9 februari kreeg de ICT
werkgroep, uitgebreid met enkele directeuren en
stafmedewerkers, een inspiratiesessie verzorgd
door Frank Reinders van Schoolupdate (www.
schoolupdate.nl). Tijdens deze inspiratiesessie
(die in maart een vervolg krijgt) werden de
nieuwste ontwikkelingen en trends binnen de ICT
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Het is uiteindelijk de bedoeling te komen tot een
BasisBuren-breed kader waarbinnen de scholen de
ruimte hebben om hun eigen beleid op ICT vorm te
geven. Frank heeft daarvoor al een mooie aanzet
gegeven, door aan te geven hoe groot de invloed
van ICT op ons dagelijks leven de laatste jaren is
geworden. Onze maatschappij kan eenvoudig niet
meer zonder en er is geen weg terug. De invloed
van ICT op het koopgedrag van consumenten (via
bijvoorbeeld bol.com), het leveren van goederen
(via drones), het verkeer (via de zelfrijdende auto)
en ons sociale leven (via social media) wordt alleen
maar groter. Tegen de tijd dat de kinderen die nu op
de basisschool zitten aan het werk gaan, zullen er
talloze nieuwe beroepen zijn ontstaan. Hun voordeel
is, dat zij opgroeien in een maatschappij die al vol
met ICT zit. Aan ons de taak om hen op de toekomst
voor te bereiden, met in ons nadeel dat ICT pas
sinds relatief korte tijd deel uitmaakt van ons
leven. Kortom: stof om over na te denken. Daarom
heeft de werkgroep heeft’huiswerk’ meegekregen
waarmee ze de volgende sessie aan de slag gaat.
Een van de zaken die de afgelopen weken duidelijk
werd, is dat op een aantal scholen de devices
niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.
Oftewel: de computers die daar staan zijn zodanig
verouderd dat de Google omgeving er niet op draait.
Inmiddels is daar actie opgezet en wordt er op
diverse scholen van BasisBuren sinds kort gewerkt
met Chromebooks. Deze zijn relatief goedkoop,
simpel in gebruik, mobiel in te zetten en bieden
alle mogelijkheden van de Google omgeving.
De ICT werkgroep daagt iedereen uit om deze
mogelijkheden in te zetten om het onderwijs binnen
BasisBuren op een nog hoger plan te brengen.
Daarnaast geeft deze groep graag ondersteuning bij
het ontdekken van alle kansen die ICT jou en jouw
school biedt. Uiteraard houden ze jullie op de hoogte
van de volgende stappen.
Jeroen Ulijn
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Terugblik

OOG voor talent
Lonneke Lekkerkerk en Ali Maas

1 november OOG voor iets nieuws!
Eindtoetsen groep 8:

O

p woensdagmiddag 1 november werd er een
onderwijsmarkt omtrent de verschillende
eindtoetsen voor groep 8 georganiseerd op
De Regenboog in Ingen. Naast alle medewerkers
werden ook de MR-leden van alle scholen
uitgenodigd.
Route 8, IEP, DIA, CESAN en AMN waren deze
middag aanwezig en hebben allemaal zeer
interessante, informatieve presentaties gehouden.
Door de flexibele houding van de aanbieders was
het mogelijk om vier presentaties bij te wonen. Na
afloop was kon je nog terecht voor vragen bij de
verschillende toetsaanbieders.

1 december OOG voor ontspanning
door middel van workshops:
Bij de start van de drukke decembermaand werd er
een moment van ontspanning georganiseerd. Tijdens
workshops als hardlopen, yoga, vingerbreien en
fotografie konden alle medewerkers even alle drukte
en stress van zich af laten glijden.
Workshop 1 Hardlopen
Tijdens de workshop hardlopen werden er diverse
loopoefeningen gedaan onder leiding van Mark van
der Pol. Ook werd er nog even flink aan de conditie
gewerkt met een deel tempotraining. Aan het eind
was iedereen moe en voldaan. Mocht er voldoende
interesse zijn start er een hardloopgroepje binnen
BasisBuren. Wil je hieraan mee doen? Meld je
dan aan via deze link https://goo.gl/forms/
grX1lHMGPWBkEyc73

Workshop 2 Foto’s maken
met Hipstamatic op de Iphone
Tijdens deze workshop hebben
we van Maarten Corbijn geleerd
om met je Iphone professionele
foto’s te maken en te bewerken
met de Apple app Hipstomatic.
Een coole grappig, maar vooral
makkelijk te gebruiken app om de mooiste foto’s
mee te maken.

HOME

Na een korte uitleg en het laten zien van een aantal
leuke en mooie voorbeelden, zat de nieuwsgierigheid
en het enthousiasme er meteen in en konden we
lekker zelf aan de slag met allerlei voorwerpen om
mee te experimenteren. We hebben ook elkaar op
de foto gezet in verschillende settings. Erg leuk!
“Anderen de loef afsteken” met exclusieve
professionele foto’s door middel van het toevoegen
van allerlei lenzen, kleuren, schaduws, filters en
fototechnieken e.d. Bijvoorbeeld alsof er een hele
ouderwetse sfeer heerst op de foto, terwijl de foto
in het heden is gemaakt. De foto’s zien eruit alsof
ze met een ouderwetse camera zijn gemaakt. Wij
hebben erg veel lol gehad tijdens deze workshop!
Maarten Corbijn, nogmaals erg bedankt voor het
overbrengen van je passie!
Wil je meer weten, zie: http://hipstamatic.com/
camera/.
Of ben je nieuwsgierig geworden? Installeer de app
op je Iphone en ga meteen aan de slag!!
Veel plezier en houd je vooral niet in!!
Workshop 3 Yoga
Yogadocente Linda van Wessum
zorgde ervoor dat iedereen weer
in balans het weekend in kon
met een fijne yogales. In deze
drukke tijd was het heerlijk om
lekker op de yogamat oefeningen
te kunnen doen. Het lokaal werd
in een mum van tijd omgetoverd tot een ontspannen
plek met een rustgevend muziekje. Linda had goed
door wat het niveau van de groep was en speelde
hier goed op in.

OOG voor talent
31 januari OOG voor Gezondheid,
lekker sporten:
Onder de professionele begeleiding van Dirk-Jan en
Altheer van Sportschool Juliën in Lienden, stapten de
11 sportieve collega’s op de Spinningbike. Een half
uur lang werden de sporters, onder het geluid van
opzwepende muziek, uitgedaagd om tot het uiterste
te gaan.
Het was een prima warming up voor de 2de
uitdaging; Omnia. Er stonden 14 oefeningen klaar
en na de nodige uitleg gingen de sporters fanatiek
van start. Iedere oefening duurde zo’n 45 seconden.
En na een korte pauze volgde een 2de ronde.
Op naar het boksen, de 3de uitdaging! Twee aan
twee werden er stoten uitgedeeld en gepareerd.
Tijdens de boksles werd duidelijk dat (op een
enkeling na) de vermoeidheid toesloeg. Na nog
wat buikspieroefeningen ging iedereen moe maar
voldaan huiswaarts.
Al met al was het een geslaagd begin van OOG voor
Gezondheid. Ben je enthousiast of nieuwsgierig
geworden of wil je gewoon wat meer beweging in je
leven, geef je dan op via
de volgende link: https://goo.gl/forms/
q6psKjtcnbAdg0Jv1
Sport ontspant én verbroedert!

Komende activiteiten:
Op 8 maart Oog voor Inspiratie
door Ellen Emonds:
Hieronder alvast een korte inleiding door Ellen.
“Het is ons als Tweemonds er om te doen dat
álle kinderen zich gezien en gekend weten in
hun volledige potentieel. Daarom maken wij
werk van procesgericht begeleiden op basis van
welbevinden en betrokkenheid. De processen
van kinderen vertellen ons hoe hun ontwikkeling
verloopt, producten krijgen pas betekenis
als we de processen die daaraan voorafgaan
meenemen.
Welbevinden en betrokkenheid als
kwaliteitsindicatoren voor ontwikkeling komen
in alle lagen van onderwijs en opvoeding voor.
Niet alleen is de mate van welbevinden en
betrokkenheid in kaart te brengen door een
vijf-punt-schaal, beide fenomenen zijn ook
te beïnvloeden door middel van verschillende
factoren. In een lezing zet Ellen de inhoud van
het’procesgericht werken’ uiteen door middel
van anekdotes, theorie en beeldmateriaal.”
•D
 insdag 3 april OOG voor Verbinding,
locatie: nog te bepalen
• Dinsdag 8 mei OOG voor Ontwikkeling,
locatie: nog te bepalen
• Vrijdag 1 juni OOG voor Gezelligheid,
locatie: Sociëteit Maximaal in Buren

Workshop 4 Vingerbreien
Onder de bezielende leiding
van Mieke Fridsma gingen alle
creatievelingen enthousiast aan
het werk om zich de techniek van
het vingerbreien eigen te maken.
Er werden prachtige sjaals
gecreeërd. In deze groep was
er interesse om vaker een creatieve bijeenkomst te
houden. Wat zal Mieke de volgende keer voor ons in
petto hebben……?!
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