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Beste ouders,
Na alle feestdagen zijn de kinderen vorige week weer gestart in een nieuw jaar! Uiteraard hopen wij dat dit voor u
en onze leerlingen een heel mooi jaar mag worden.
In deze Vogelvlucht treft u onze tweewekelijkse berichten.
Trefwoord
week 4 sluit met het thema: Contact
Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 4: Seres, de blinde man (Johannes 9, 1-12); Blijf van hem af (Matteüs 8, 2-4)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 4: De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 4: Ziende blind? (Johannes 9); Een leerzame ontmoeting (Matteüs 15, 21-28)
Week 5 start het thema: Je krijgt wat je verdient
Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over
beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 5: Dit is niet eerlijk! (Matteüs 20, 1-16); Je hebt het verdiend (Matteüs 25, 14-30)
Bijbelverhalen middenbouw:
week 5: Straf of niet? (Matteüs 18, 23–35); Hoe kan dat nou? (Lucas 13, 1-5)
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 5: Straf of niet? (Matteüs 18, 23-35); Dikke bult, eigen schuld? (Lucas 13, 1-5)
Strategie onderwijs hoogbegaafden Onderbouw (groep 1 t/m 4)
Vanuit visie
Op De Vuurvogel leeft de visie dat ieder kind uniek is en goed zoals hij of zij is. Dat betekent dat we ons ervoor
inzetten elk kind zo goed mogelijk te ondersteunen om die stap in zijn of haar ontwikkeling te zetten waar het aan
toe is. Dat er soms beperkingen zijn in de manier van organiseren betekent niet dat onze visie hierdoor minder is.
Door de jaren heen zoeken we steeds weer naar een vorm of organisatiewijze die het beste aan die visie
tegemoet komt.
Aanpassing nodig
De wijze waarop onderwijs werd gegeven aan kinderen die meer uitdaging nodig hadden (cognitief hoog- en
meerbegaafden), voldeed niet aan de criteria die we eraan stelden. In een eerdere nieuwsbrief hebben we deze
criteria genoemd:

De kinderen ervaren de opdrachten en de werkwijze als uitdagend en verdiepend. Het bouwt voort op dat
wat zij al kunnen.

De kinderen worden niet op ongelegen momenten uit hun eigen groep gehaald, zodat zij blijven deelnemen
aan de groepsvorming en het dagprogramma in de groep. Als ze uit de groep gaan, dan is dat altijd in
overleg en na toestemming van de eigen leerkracht.

Er komt meer verbinding en afstemming tussen de groepsleerkracht en de leerkracht(en) van de
verdiepingsklas over aard en inhoud van opdrachten en het werk dat de kinderen doen. Het programma ‘op
eigen niveau’ dat zij in eigen groep volgen, moet goed aansluiten op de opdrachten die ze vanuit de
verdiepingsklas krijgen.

Er moet worden gewerkt volgens een vaste methodiek ‘BriljantOnderwijs’, die is ontwikkeld door
medewerkers van PCBO Amersfoort, zodat deze voor alle leerkrachten herkenbaar en toepasbaar is.
Pas op de plaats
We hebben rond de zomervakantie de bestaande aanpak stop gezet om die reden. Dat is altijd een goede tijd
ervoor, ook omdat de mogelijkheden rond de formatieruimte die ons geboden is weer opnieuw wordt bekeken.
De kinderen gingen in de tussentijd niet naar de zgn. verdiepingsklas, vanwege de bovenstaande argumenten.
De leerkrachten voerden zelf activiteiten uit t.b.v. kinderen die anders in de Verdiepingsklas zouden zitten. De
coördinator Hoogbegaafdheid ondersteunt hierbij zoals gebruikelijk.

www.vuurvogel.pcboamersfoort.nl

We zijn zo snel mogelijk begonnen de bestaande aanpak te herzien en aan te passen aan de criteria. In de
bovenbouw (groep 5 t/m 8) heeft dit geleid tot de aanpak waarover we al eerder berichten. In de onderbouw
hebben we dit uitgesteld om redenen:
1. We wilden de werkwijze in de bovenbouw stevig neerzetten en eerst kunnen evalueren
2. Bij het vinden van een aanpak in de onderbouw moet deze voorbereidend zijn op de aanpak in de
bovenbouw.
3. De makers van de methode BriljantOnderwijs zijn bezig de aanpak uit te breiden naar de onderbouw en
starten in februari 2018 met een pilot. Wij willen dan graag in deze pilot meedraaien.
Vervolg
Dit leidt tot de volgende stappen:

We stellen groepen kinderen samen in de onderbouw tussen nu en 1 februari 2018. Dit doen wij aan de
hand van vier signaleringspunten. Na afloop van het eerste project van Briljant Onderwijs evalueren wij of
deze werkwijze aan de behoefte van het kind tegemoet komt. Dit betekent dat de samenstelling van de
groepen kan variëren. De ouders van betrokken leerlingen worden door de leerkracht geïnformeerd.

Twee leerkrachten begeleiden de Verdiepingsklas onderbouw, op wekelijkse basis.

Alle leerkrachten in de onderbouw zijn bijgeschoold in de methode BriljantOnderwijs, zodat zij ook
daadwerkelijk in de eigen groep de kinderen verder kunnen begeleiden.

In de onderbouw wordt overlegd wat de contactmomenten zijn die de groepsprocessen zo weinig mogelijk te
verstoren.

De makers van BriljantOnderwijs produceren materiaal en ontwerpen het eerste project en stellen dit aan
ons beschikbaar. Het thema van het eerste project is: “Wat kan water?”

De leerkracht verdiepingsklas bereidt het eerste project voor met leerkrachten onderbouw.

Vanaf 25 januari 2018 gaan de eerste groepen kinderen in onderbouw starten en nemen deel aan de
verdiepingsklas.
Aan de slag
Het project bestaat uit Verdiepingsklaslessen van ongeveer drie kwartier per week. De kinderen nemen hun werk
mee terug naar de klas en de leerkrachten krijgen van de leerkracht verdiepingsklas een aantal proefjes en
activiteiten mee, die de kinderen tijdens andere lesmomenten uitvoeren. De eigen leerkracht is verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van haar eigen leerlingen en dus ook voor de voortgang van het project en de bijbehorende
activiteiten.
De leerkracht verdiepingsklas kan de resultaten van die activiteiten een week later weer integreren in zijn/haar
lessen. Ook worden de kinderen weer verder meegenomen in het project en voorbereid op een nieuwe week.
Het resterende deel van het schooljaar wordt in periodes van ongeveer acht weken ingedeeld. Per periode kan
weer opnieuw gekeken worden naar de samenstelling van de groepjes.
De kinderen worden al bekend gemaakt met de 12 stappen van onderzoekend leren. Wel op hun eigen niveau,
maar ook zo, dat zij straks in de midden- en bovenbouw de methode snel onder de knie hebben en zelfstandig
kunnen gebruiken.
Mocht u vragen of suggesties hebben over deze vernieuwde werkwijze, dan kunt u die stellen aan Anneke
Beerepoot of Sharon Schutte.
Voor in uw agenda:
Vrijdag 2 februari: de volgende Vogelvlucht verschijnt.
Komende weeksluiting:
26 januari
B
3d
2 februari
A
5/6c
De ouders van de kinderen uit de genoemde groepen zijn hierbij van harte uitgenodigd.
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Andere ingekomen berichten
Muziek!
Wij zijn de Chr. Muziek- en Showband Bernhard uit Amersfoort en wij
maken muziek op allerlei instrumenten, zoals trom en bekkens,
trompet, trombone, sousafoon, dwarsfluit, piccolo en saxofoon. Onze
muzikanten zijn in de leeftijd van 5 tot en met 16 jaar. Wij maken
graag kennis met jou!
Proberen bij Bernhard! 20 januari 2018 ‘s middags
Op zaterdag 20 januari 2018 van 13.30 uur tot 16.00 uur geven we korte
kennismakingslesjes op de instrumenten die we bij Bernhard bespelen.
“Even proeven” zeg maar, kijken of uw kind het kan! Dan kan uw zoon of
dochter trommelen. Of juist de saxofoon uitproberen. Toch de dwarsfluit, trompet of
trombone? Het kan allemaal.
Een andere zaterdag tussen 13.30 en 16.00 uur kan ook, mail of bel vooraf a.u.b.
En op zaterdag 3 februari beginnen met Music Kids of Music Super Kids?
Daarover staat meer in de bijlage.
Waar?
Het clubgebouw van Bernhard staat op de Grote Koppel 65 in Amersfoort. Dat is schuin tegenover het Eemplein.
Parkeren kan op eigen terrein.
Contact!
Johan Kelder, telefoon 033-253 8169 of e-mail bernhard@juliana-amersfoort.nl
www.juliana-amersfoort.nl
www.facebook.com/JulianaAmersfoort
Kies je Kunst
Na de kerstvakantie starten er nog twee kennismakingscursussen binnen Kies je Kunst.
Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen voor maar €10,- van onderstaand aanbod gebruik maken:
·
6 lessen Blazersklas bij Muziekvereniging HOSANNA (vanaf maandag 15 januari 2018)
·
5 lessen Blaas- of Slagwerk bij Muziekvereniging Wilskracht (vanaf vrijdag 9 maart 2018)
Alle praktische details zijn te vinden op www.kiesjekunstamersfoort.nl
ABC de Laak
In de bijlage informatie over de Rots en Water training, verzorgd door Sportivate.
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