
 

10 okt.: Margedag SO: 
leerlingen SO zijn deze dag 
vrij.  

 

14 t/m 18 okt.:  

Contactweek 
(oudergesprekken).  

 

 

 

 

7 nov.: Lampionnen-
show op het SO (17.30-
19.00)  

 

 

 

 

Schoolgidsen SO en VSO 

De schoolgidsen voor 
schooljaar 2019-2020 staan 
op onze website. Alle  
ouders / verzorgers hebben 
de schoolgids per e-mail 
ontvangen.  

 

E-mailadressen 

We vinden het heel belang-
rijk dat u snel over de juiste 
informatie beschikt. Daar-
voor gebruiken we het mail-
systeem. Mocht er een wij-
ziging in uw e-mailadres 
zijn, dan verzoeken wij u dit 
zo spoedig mogelijk door te 
geven aan de administratie 
van onze school. 

 
Margedag SO 10 oktober, 
leerlingen SO vrij:  
Donderdag 10 oktober is de 
eerste margedag van dit 
schooljaar. Het team heeft 
deze dag een studiedag. De 
leerlingen van het SO zijn 
deze dag vrij. Let op: alleen 
de leerlingen van het SO 
zijn deze dag vrij. De leer-
lingen van het VSO hebben 
deze dag geen margedag.  

 

 

Contactweek 
De eerste contactweek van 
dit schooljaar vindt plaats 
van 14 t/m 18 oktober. Alle 
ouders/ verzorgers krijgen 
hiervoor een uitnodiging 
van de groepsleerkracht. U 
kunt zich vervolgens in-
schrijven voor het gesprek 
via het ouderportaal.  
Tijdens de contactweek 
worden de bevindingen van 
deze eerste periode bespro-
ken.  

 

Lampionnenshow SO 
De lampionnenshow op het 
SO vindt plaats op donder-
dag 7 november. Tussen 
17.30 uur en 19.00 uur is 

de school geopend om 
de mooie lampionnen te 
komen bewonderen. U 

bent van harte welkom om 
te komen kijken!  
 
Ouderportaal 
Achter de website zit een 
afgeschermd gedeelte 
waar u informatie kunt 
vinden over de groep van 
uw zoon/dochter. Hier 
vindt u nieuwsberichten, 
groepsinformatie en leuke 
foto’s van activiteiten. Dit 
ouderportaal wordt gevuld 
door de teamleden. Om in 
dit  
ouderportaal te kunnen 
komen is het noodzakelijk 
om in te loggen. Alle nieu-
we ouders/ verzorgers 
ontvangen hiervoor een 
activeringslink via de e-
mail.   

 

 

 

 

Herfstvakantie   
21 t/m 27 oktober 

Agen da 
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verzamelen dat het ook 
echt werkt om onze leer-
lingen op een ander ma-
nier te benaderen. Onze 
ervaring vertelde ons wel 
dat dit zo was, maar kon-
den we het ook bewijzen? 
Een proef met twee scho-
len, de onze en een colle-
ga-school, waar vergelijk-
bare groepen waren sa-
mengesteld, werd uitge-
voerd. Een aantal leer-
krachten van ons Kindcen-
trum heeft hieraan mee-
gedaan. Zij kregen precies 
verteld hoe ze een les vol-
gens de methodiek van 
het Begeleid Ontdekkend 
Leren moesten geven en 
de andere school kreeg 
dat niet: zij gaven les op 
de ‘oude’ manier. De proef 
liet ons zien dat zelfs al na 
tien weken een positief 
verschil bij de manier van 
werken van onze leer-
lingen zichtbaar werd. We 
zagen het volgende: denk-
lichtjes gingen aan, leer-
lingen waren actiever be-
trokken bij hun leerproces, 
ook jonge kinderen kon-
den al heel goed een plan-
netje maken voor dat wat 
zij wilden gaan doen. Posi-
tieve ontwikkelingen! 
Daarmee was de weg vrij 
voor de volgende stap. 

Stap 2 was een uitgebrei-
de voorlichting voor al on-
ze collega’s die het Bege-
leid Ontdekkend Leren in 
de praktijk zouden gaan 
toepassen. Dit gebeurde in 
drie trainingen in het 
schooljaar 2017-2018. 

Stap 3 vond plaats in dat-
zelfde schooljaar én het 
schooljaar erna, 2018-
2019. Vanaf dat moment 
zijn de juffen en meesters 
op het Kindcentrum ge-
start met een individueel 

Begeleid Ontdekkend 
Leren op kind- en leer-
centrum W.A. van Lief-
land 

Sinds 2012 heeft het Be-
geleid Ontdekkend Leren 
een plek op de school van 
uw kind. In eerste instan-
tie alleen op het Leercen-
trum, maar vanaf 2017 is 
het Begeleid Ontdekkend 
Leren ook stapsgewijs in-
gevoerd op het Kindcen-
trum.  

Toen we startten met Be-
geleid Ontdekkend Leren 
in 2012 dachten we dat 
leerlingen op het Kindcen-
trum te jong zouden zijn 
voor de benadering zoals 
deze past bij het Begeleid 
Ontdekken Leren: laat de 
leerlingen zelf nadenken 
over hoe zij problemen 
kunnen oplossen. Zodra 
we echter zagen wat het 
voor de oudere leerlingen 
betekende om te werken 
vanuit het Begeleid Ont-
dekkend Leren, werden we 
binnen school steeds en-
thousiaster. Het begeleid 
ontdekkend leren werd 
iets dat steeds meer in 
onze grondhouding kwam 
te zitten en daardoor werd 
het vanzelfsprekend. Het 
gevolg was dat we ook 
met de jongere leerlingen 
aan de slag wilden. En dat 
gebeurde. 

Vanaf 2017 is het Begeleid 
Ontdekkend Leren geïntro-
duceerd binnen het Kind-
centrum. Dat gebeurde 
niet zo maar: “Pats Boem, 
we zetten het Begeleid 
Ontdekkend Leren op ons 
lesrooster en klaar zijn 
we”. Nee, dat ging in stap-
pen. De eerste stap was 
een onderzoek van onze 
directeur, Carina van den 
Barg, die bewijzen wilde 

coaching traject. Daarbij 
kwam Emily Veerman, trai-
ner van het Begeleid Ont-
dekkend Leren vanuit het 
Leercentrum, coachen. Dat 
hield in: lessen observeren, 
lessen filmen, samen beel-
den terugkijken en kijken 
naar de grondhouding bij 
alle collega’s. Belangrijk 
onderdeel van de coaching 
was de achtergrond van de 
methodiek koppelen aan 
dat wat ze zag op de film-
beelden. Dat werden hele 
mooie processen, waarbij 
de betrokken collega’s 
zichtbaar naar een volgen-
de stap in hun eigen Bege-
leid Ontdekkend Leren ont-
wikkelingen groeiden. En 
dat was en is precies waar 
het om gaat; de begeleider 
moet aan de slag!  

Stap 4 is nu aangebroken 
en dat betekent twee din-
gen; doorgaan met ontwik-
kelen én onderhouden. Niet 
iedereen is op hetzelfde 
punt op hetzelfde moment, 
want niet iedereen is tege-
lijkertijd gestart met zijn of 
haar traject. Sommige col-
lega’s zitten nog in het tra-
ject van coaching, terwijl 
anderen het Begeleid Ont-
dekkend Leren al helemaal 
verinnerlijkt hebben. En op 
welk niveau men ook zit 
geldt: onderhouden. Steeds 
samen alert blijven, van 
elkaar en met elkaar leren, 
groeien, maar ook vasthou-
den wat al goed werkt. 

Volgende keer opnieuw een 
stukje over het Begeleid 
Ontdekkend Leren. Daarin 
meer over de inhoud; “Wat 
is Begeleid Ontdekkend Le-
ren ook alweer?”  

 

  


