de Dorendal
nieuwsbrief 16 april 2021
Corona testen in het basisonderwijs
Af en toe krijgen we een vraag van ouders over testbeleid in het basisonderwijs. Gaan we nou met zijn
allen richting ‘alleen toegang met een negatieve test’ ?
Nee hoor, jullie houden altijd zelf de regie over het al dan niet laten testen van je kind. Niemand wil en
mag je dat verplichten. Dus wees niet bezorgd, wij zullen nooit van je verlangen dat je je kind laat testen.
Ook niet als je kind klachten heeft die eventueel aan Covid te linken zijn. De beslissing is aan jullie.
Als onderwijzend personeel krijgen wij binnenkort de beschikking over thuistests. Die kunnen we
preventief gebruiken, dus alleen voor de zekerheid, en alleen als we geen klachten hebben. Want bij
klachten gaan we natuurlijk naar de teststraat.
“De natuur als wonder”
Groep 4 heeft een mooie
buitenles beleefd onder
begeleiding van werkgroep
Natuur en Milieueducatie van
Renkums Beekdal.
Hieronder een verslag van Bente
en van Samir en Floran.
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Groep 8
maakt dinsdag, woensdag en donderdag
de Cito eindtoets
Succes allemaal!

Nationaal Programma Onderwijs
In de media was het al te lezen: er komt een groot bedrag aan nanciële ondersteuning richting de scholen. Dit
helpt ons om de nieuwe beginsituatie na de schoolsluiting (ook wel achterstand genoemd), om te buigen naar het
gewenste niveau van kennis en vaardigheden.
Hoewel de kaders nog niet helemaal duidelijk zijn, zijn wij in school al bezig met het maken van een schoolscan
waardoor we inzicht hebben in de eventuele extra behoeftes op groeps- en kind-niveau. We inventariseren
mogelijke interventies en overleggen hierover in het team en met de MR. Onze insteek is niet zozeer meer, maar
wel effectiever onderwijs en duurzame ontwikkeling.
Natuurlijk heeft onze leerlingenraad hier ook een mening over. Vorige week heb ik met hen overlegd en dit kwam
er uit:
Overleg leerlingenraad 7 april
Groep 5: Oscar en Aiden. Groep 6: Isaiah en Nils. Groep 7: Max en Thijmen. Groep 8: Marit en Boaz
Vraag 1: Wat helpt jullie bij leren?
De leerkracht, instructie, rust, wiebelkussen, afwisseling, samenwerken, goed je tijd gebruiken, buitenspelen,
bewegend leren, Chromebook (niet voor nieuwe dingen maar wel voor oefenen),
splitsing groep 8: meer rust en hulp, extra les buiten de groep, extra aandacht door meer mensen in de groep, af en
toe iets voor jezelf doen, spullen zoals boek potlood, muziek op je oortjes.
Vraag 2: Waaraan zouden jullie geld willen uitgeven?
1
Chromebooks voor iedereen vanaf groep 3
2
Meer hulp in de groep (ouders, extra hulp juf, assistent) en extra hulp buiten de groep
in kleine groepjes
3
Ondersteunende spullen zoals wiebelkussens, oortjes etc.
Ook genoemd:
• Meer salaris voor de leerkrachten want dan komen er meer
• Grotere tafels in plaats van kleine, want dat scheelt geschuif
• Leren kan ook tijdens een uitstapje
• Kamer van de directeur opknappen “want als het met jou goed gaat, gaat het goed met ons allemaal”.
(Ik antwoord dat ik helemaal tevreden ben en dat al het geld naar de kinderen en het team mag).
Verder:
Sommige mensen zeggen: “ Op school leer je, dus als je meer school hebt leer je meer”.
Wat vinden jullie daarvan? Daar is is de leerlingenraad het niet mee eens want:
• Vrije tijd is nodig
• Meer is niet altijd beter
• In je vrije tijd leer je ook
• Je hebt op een bepaald moment geen concentratie meer over
• Dan kunnen je sportafspraken niet doorgaan.
Wat hebben we toch wijze kinderen op school!
Een aantal door de leerlingenraad genoemde dingen klopt met wetenschappelijke inzichten, zoals ‘meer school
betekent niet perse meer leren’. En hulp in kleine groepjes is echt effectief, net als afwisseling. We nemen deze
input mee in ons verdere overleg.

fi
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Digitale geletterdheid
Hoe leren kinderen omgaan met onze digitale wereld? We hebben tegenwoordig een online wereld en
een offline wereld. Dat maakt niet alleen opvoeden maar ook lesgeven een stuk ingewikkelder.
Kinderen lijken heel handig en verstandig met digitale media. Maar is dat werkelijk zo?
Mijn naam is Rachel de Ploeg en ik ben als mediacoach werkzaam bij de Bibliotheek Veluwezoom. Deze
week heb ik op de Dorendal lessen mogen geven over Digitale Geletterheid. Ofwel lessen die kinderen
voorbereiden op de snel veranderende digitale samenleving.
Praten met kinderen over media is heel belangrijk. Dat is de manier om ze te begeleiden en grip te
houden op wat ze doen. Sommige van de lessen die ik geef zijn echte praatlessen.
Zo kun je in de groepen 1, 2 en 3 al heel goed aan de hand van een mooi prentenboek bespreken
waarom het belangrijk is om lekker met je vrienden te spelen. Het boek ‘Bruno heeft wel 100 vrienden’
gaat over een beer. Hij vindt een telefoon en had ineens geen tijd meer voor zijn vrienden.
De les van groep 4 ging over ‘ik en mijn gamewereld’. Waarom is gamen zo leuk? Maar ook...wat zijn
de nadelen?
Ken jij een ouderwets ‘Broodje AAP’ verhaal. Ofwel nep-nieuws. Hier zijn de groepen 5 en 7 mee bezig
geweest. Want nep-nieuws is overal en hoe herken je het?
En dan heb je ook de doelessen.
Groep 6 is volgende week nog aan de beurt. Ze gaan aan de slag met ‘Powtoon’. Dit is een ontzettend
leuk (deels gratis) programma om zelf je eigen animatiefilmpje mee te bouwen.
Groep 8 kreeg in het najaar al een pittige les: ‘Hithunters the battle’.
Over informatievaardigheden. Twee groepen tegen strijden tegen elkaar. Wie maakt de beste opzoekvragen en welke groep kan het slimst zoeken? Moeilijk, uitdagend en ontzettend leerzaam.
Willen jullie zelf graag meer weten over
mediaopvoeding?
Kijk dan eens op www.mediaopvoeding.nl.
En zie ook de uitnodiging voor de ouderavond
van 10 en 11 mei op de volgende pagina.
Hartelijke groet,
Rachel de Ploeg
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online ouderavond

OPVOEDEN
IN DE DIGITALE
WERELD
maandag 10 mei • 20.00 - 21.00 uur
dinsdag 11 mei • 20.00 - 21.00 uur
deelnemen is gratis

meer informatie en aanmelden:
www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda
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