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WAAROM WILLEN WE ‘LEREN ANDERS GAAN
ORGANISEREN’? 

Meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en
interesses.
Leerlingen leren eigenaar te worden van hun eigen
leerproces door het stellen van persoonlijke leerdoelen.
Betere afstemming op niveau van de leerlingen.
Meer leren met en van elkaar.
Beter benutten van talenten en bevorderen van
persoonlijke groei. 
Professionals zijn samen verantwoordelijk voor de
leerlingen, werken intensiever samen en leren van elkaar. 

We willen een verandertraject in om leren anders te
organiseren, omdat we prachtige kansen zien voor onze
leerlingen en professionals binnen het kindcentrum, o.a.: 

 
Het verandertraject zal een groeiproces zijn wat tijd in beslag
neemt. We hebben als team veel zin om te gaan bouwen aan
een andere organisatievorm, zodat iedereen binnen het
kindcentrum de kans krijgt om op zijn of haar manier te
schitteren!! 
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De eerste stap om met de andere manier van werken aan de slag te gaan is het eigen
maken van eigenaarschap. Zowel bij leerkrachten als bij leerlingen. Dit vergt vaardigheden
die leerkrachten en leerlingen zichzelf eigen moeten maken. Denk bijvoorbeeld aan:
werken met een planning, zelf een planning maken, wat lukt al en waar heb ik nog hulp bij
nodig, etc.
In het nieuwe schooljaar zullen we vooral starten met groepsdoorbrekend werken bij
creatieve vakken, Faqta en sport-/beweegmomenten. We zullen dit vervolgens verder
uitbreiden met cognitieve vakken zoals rekenen, taal, spelling en lezen.

Meer informatie? Dan kunt u terecht op de website waar alles uitgebreider beschreven
staat.
https://tgetij.ogperspecto.nl/ouders/anders-organiseren
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We zijn binnen onze schoolomgeving sinds ons bezoek aan Finland aan het onderzoeken/voorbereiden: 
“Hoe kunnen we het leerproces voor onze kinderen nog passender maken?”

 

Hiervoor hebben we een onderzoeksgroep samengesteld. De collega’s in deze groep hebben een aantal
scholen en hun onderwijsvorm diepgaand bestudeerd en een route opgesteld welke passend is voor onze

kinderen. Na de zomervakantie willen we met deze route van start gaan. 
Uiteraard willen we u meenemen in het traject dat we gaan lopen. Dit gaan we doen via een aantal

informatieve flyers. Dit is de eerste editie.
We zijn voornemens er voor de zomervakantie nog een drietal uit te brengen. De eerstvolgende zal rond 25 juni

verschijnen. Na de zomervakantie gaan we hier uiteraard mee verder.
 

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S),
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