Stilstaan bij wat je
in beweging brengt

Identiteit op school

En toen...

De Kring is na een fusie van christelijke basisschool Klim-

Hoe kijk je naar de wereld, wat is goed en betekenisvol onderwijs
voor jou én wat wil je je leerlingen meegeven? Zomaar een aantal
‘grote’ vragen die horen bij de term identiteit. Hoe staat het nu met
de identiteit van de scholen van Aves?

Nieuws van de GMR
De gmr blijft in beweging

op en samenwerkingsschool Titus Brandsma (openbaar en

De jeugd van tegenwoordig leest niet goed en niet veel. Welk

katholiek) dé nieuwe samenwerkingsschool van Nagele.

schoolteam breekt er zijn hoofd niet over? Leesplannen,

De teams van beide scholen deelden onderling wat voor

schoolbibliotheken, speeddates, coördinatoren, zitkussens.

Nieuwe leden

onze stakeholders én de verdeling van de aandachtsgebieden

hen belangrijk was om mee te nemen naar de nieuwe

Van alles zetten we in om die neuzen tussen de bladzijdes te

In september zijn John Ouderling en René Heeringa als lid van

personeel, onderwijs, communicatie, identiteit, ﬁnanciën en ICT

school. Nu zorgt elke leerkracht op eigen wijze voor een

krijgen. Het thema van de kinderboekenweek van dit jaar ging

de oudergeleding afgetreden na jaren constructieve inzet bin-

onder de gmr-leden. Met de nieuwe verdeling willen we meer

bezinningsmoment in de ochtend. Het vormt een vast ri-

over vroeger. Hoe ging het lezen toen? Ik ga zo’n 55 jaar terug

nen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Na

verdieping aanbrengen in de onderwerpen op onze agenda.

tueel en geeft de leerlingen een waardevolle start van de

in de leescultuur.

een oproep aan ouders van Aves-leerlingen hebben zich zeven

dag.

kandidaten gemeld. Zij wilden zich graag verkiesbaar stellen

Digitale ontmoeting

Zondagmorgen, klokkengelui. De familie gaat naar de kerk in

voor een plek in de gmr. Volgens de reglementen bepalen de

Door de coronamaatregelen kon de gmr-jaarvergadering in zijn

Op openbare basisschool De Carrousel in Emmeloord zijn

het dorp. Braaf stilzitten, vooral niet achteromkijken. Na de mis

medezeggenschapsraden (mr) wie zitting mag nemen in de gmr.

oude vorm niet doorgaan. Als alternatief hebben de mr-en en

er plannen voor een intercultureel zomerfeest. Het staat

zakken we af naar de spelonken van de kerk, de kelder naast

In de zomer werden verkiezingen gehouden en in augustus is

de gmr elkaar op 4 november digitaal ontmoet. In kleine groe-

nog in de kinderschoenen, maar de school betrekt ouders

de sacristie. Kleine ruimte met rondom planken met allemaal

de uitslag bekend gemaakt. Rien Hofman en Wilma Prins zijn

pen is gesproken over actuele onderwerpen en hoe we elkaar

hier actief bij. De identiteitscommissie van samenwer-

dezelfde bruin gekafte boeken. Planken voor jongens en voor

gekozen als nieuwe vertegenwoordigers van respectievelijk

kunnen versterken. Het waren ﬁjne gesprekken en de avond

kingsschool Fondali in Creil onderzoekt hoe ouders den-

meisjes. Voor een dubbeltje zoekt ieder van ons een aantal boe-

de openbare en de katholieke/oecumenische oudergeleding.

werd als waardevol en zinvol ervaren door alle deelnemers. Het

betekent dat voor de keuzes die we maken in ons werk?’

ken over vieringen. Beide scholen zoeken de verbinding

ken uit. Geschreven kaartje, aan de binnenkant van de kaft, met

Welkom!

krijgt zeker een vervolg.

Bronsveld bezoekt Myrthe Kelder (identiteitsbegeleiders bij

Waar nodig begeleidt Myrthe hen hierbij. Samen kijken ze dan

met ouders en kleuren daarmee hun identiteit.

naam en datum achterlatend.

Aves) de scholen en gaat ze met het team in gesprek over

naar wat nodig is om vorm en kleur te geven aan hun profes-

Bewustwording
Samen met collega’s Jacqueline Huizinga en Alexandra

Enquête

Als u meer wilt weten over de gmr en de onderwerpen die wor-

Ook als gmr evalueren we ons functioneren. Hiervoor is er in het

den besproken, neem dan een kijkje op de website van Aves.

december

Nieuws
Oog voor elkaar

de identiteit van de school. In zo’n gesprek ontstaat er ruim-

sionele en persoonlijke identiteit én hoe zij dit samen uit

Thuisgekomen presenteert mijn moeder, in haar hagelwit geste-

te om naast de dagelijkse werkzaamheden dieper in te gaan

kunnen dragen.

ven schort, koﬃe en zelfgebakken cake. De kachel is warm. Mijn

voorjaar een enquête gehouden onder de mr-en, de raad van

Vragen aan de gmr kunt u altijd stellen via gmr@aves.nl. Wij

vader rookt en leest de krant. Over de hele kamer verspreid zit-

toezicht en het college van bestuur van Aves. Uit de evaluatie

komen graag met u in contact!

‘Ten onrechte wordt vaak gedacht dat identiteit alleen gaat

ten of liggen mijn broers en zussen verdiept in hun nieuwe boek.

kwamen een aantal verbeterpunten naar voren die hebben ge-

jaar achter ons. Een periode van verandering en aanpassing. Voor de één

over godsdienst en levensbeschouwing. Door het erover te

Het is stil. Zo verslind ik ‘David ontdekt de wereld’, ‘Mariska de

leid tot veranderingen op het gebied van communicatie richting

Namens de gmr, Ilse Heida, Marieka de Jong, Heidi Loosman •

meer als voor de ander. Ook bij Aves vroeg en vraagt het om aandacht. De

hebben, kom je erachter dat het zoveel meer is. Beiden kunnen

circusprinses’ en de hele serie van Leni Saris. De jongens lezen

wel een inspiratiebron zijn,’ aldus Myrthe.

‘Arendsoog’ en ‘Witte Veder’.

Je thuis voelen

Kom daar nu nog eens om. Tegenwoordig koppelen we als school

Een school waar je je thuis voelt, dat wil Aves bieden. Veilig-

meteen een woordenschatopdracht aan zo’n tekst. ‘Google op;

heid en geborgenheid horen daarbij. Net zoals een plek waar

Mis, spelonken, sacristie, dubbeltje... en pensionado’.

op vragen zoals: Hoe willen we samen school zijn? Wat

Lessen Leren Leven bij openbare basisschool De Carrousel in Emmeloord

2020

Over een paar weken laten we - op zijn zachtst gezegd - een bewogen

blijvende ontwikkeling van uw kind(eren), die staat altijd op nummer 1.

Colofon

In deze nieuwsbrief nemen we u mee in wat ons als Aves en

De komende feestdagen zien er voor u ongetwijfeld anders uit

Tekst NK Communicatie, Kristiaan Strijker, Truus Vegterlo en Liesbeth

onze scholen in beweging brengt, naast COVID-19. Identiteit

dan anders. Maar ‘samen zijn’ en oog hebben voor elkaar geeft

Quak Ontwerp en druk Mijnvormgever.nl, Emmeloord Fotograﬁe René Bakker Aves: jouw

is één van die thema’s. Het geeft richting aan hoe je als school

deze tijd van het jaar een gouden randje. Namens Aves en al

plek bij ons 0527- 249249 info@aves.nl www.aves.nl

wilt zijn en wat je doet. Ook onze leerlingen stimuleren we om

haar scholen wensen we u warme en ﬁjne feestdagen toe.

sterke basis. Daar wordt continu aan gewerkt, onder meer

Truus Vegterlo

zichzelf te zijn, hun talenten te ontwikkelen en te ontdekken

Geniet van de dagen samen met iedereen die u dierbaar is.

door identiteitsbegeleiding. Elke school geeft actief vorm aan

directeur SWS Paulusschool, Rutten •

wat zij belangrijk vinden. Het kindportfolio motiveert hen

kinderen écht worden gezien. Het draagt allemaal bij aan een

levensbeschouwing en burgerschap. Ouders houden op die
manier alle vrijheid om een school te kiezen die past bij hun
(geloofs)overtuiging. •

cil

Jouw plek
bij ons

daarbij. En zijn er uitdagingen op het pad van hun leerweg,

Kristiaan Strijker

dan zijn er verrijkingsgroepen en initiatieven voor doeners om

voorzitter college van bestuur Aves •

ze te laten groeien.

‘Als Aves zien we graag dat extra stof zoveel mogelijk op de ei-

onderwijs heeft Aves nauw contact met het Zuyderzee Lyceum

gen school wordt aangeboden. Dan blijven de kinderen in een

en het Emelwerda College. Kinderen uit groep acht volgen daar

Leren met je handen

vertrouwde omgeving. Wanneer er meerdere kinderen zijn die

verrijkingslessen in een 8+ groep.

De drie scholen in Ens wilden al een tijd iets ontwikkelen voor kinderen die beter leren met hun handen dan uit boeken. Ze
bundelden krachten en na de herfstvakantie was Kenniswerkplaats Florescat een feit; een groep voor leerlingen met gouden

hiervoor in aanmerking komen, kan een school ervoor kiezen

handen.

een verrijkingsgroep te vormen. Dat geldt ook voor ondersteu-

Hoofd én handen

ning van kinderen van wie het talent vooral te vinden is in het

Greetje: ‘Wat heeft een kind nodig om zijn plek te vinden op

werken met de handen.

basis van wat hij of zij leuk vindt én kan? Daar draait het bij

De scholen kozen er bewust voor om samen te werken. Kinderen uit Ens, mogelijk toekomstige klasgenoten op het voortgezet

Aves om. Of dat door denken is of doen, dat maakt niet uit. In

onderwijs, kunnen elkaar op deze manier ontmoeten. Kennis, ruimte en materialen worden gedeeld. De praktijklessen van Ken-

Qui Volant

Nederland praten we over hoog- en laagopgeleid. Deze kwali-

niswerkplaats Florescat zijn bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe waardevol het is dat je goed met je handen kunt werken.

Naast de verrijkingsgroepen op school kunnen kinderen ook

ﬁcatie is niet terecht. Laten we liever spreken over theoretisch

Eén dagdeel per week gaan de kinderen aan de slag. Ze gaan bijvoorbeeld op bedrijvenbezoek in Ens. Zo ervaren ze de praktijk.

naar Qui Volant. Deze groepen zijn voor kinderen van groep

en praktisch opgeleid. De wereld heeft niet alleen denkers

De opgedane kennis wordt vervolgens verwerkt in een praktijkopdracht en die is weer gekoppeld aan taal- en rekendoelen.

6 en 7 waarvan de onderwijsbehoefte verder gaat dan de

nodig, ook handen aan het bed zijn onmisbaar!’ •
Mariska Baars, directeur van katholieke basisschool de Horizon: ‘Laatst stond er een kast van de Ikea op het programma.

Emmeloord voor net dat beetje meer, samen met gelijkgestem-

Natuurlijk miste er een plank. De groep zocht zelf in de handleiding wat er miste en belde de klantenservice voor het missende

den. Zij krijgen inspirerende lessen van universitair geschoolde

onderdeel. Een fantastische leerervaring. Ook bouwde de groep voor elke school in Ens een egelhotel. De bouwwerken lever-

leerkrachten. Voor een mooie aansluiting met het voortgezet

den ze persoonlijk af, inclusief een presentatie.’
‘De groep van twee meisjes en vier jongens zien we nu echt in hun kracht. Ze laten een hele andere kant van zichzelf zien. De
één deelt nu ineens de taken uit en de ander maakt een plan van aanpak.’ Met Florescat willen de scholen in Ens het wereldbeeld
van hun leerlingen vergroten en ze met rijke leeractiviteiten laten ontdekken wat ze allemaal met hun handen kunnen doen.

Programmeren en ﬁlosoferen
Bij De Zevensprong in Emmeloord zijn ze net gestart met interne verrijkingsgroepen (pilot); de kangoeroegroep. Het
complete team van de openbare Jenaplanschool volgde de benodigde opleiding voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Ze

Passend onderwijs en gelijke kansen op ontwikkeling, hoe regelt Aves dat? Want waar
het ene kind graag zijn hersens laat kraken, werkt de ander het liefst met zijn handen.
We nemen een duik in de verrijkingsgroepen en een groep voor echte doeners.

raakten gemotiveerd om er in het kader van passend onderwijs iets mee te doen. ‘Voor sommige leerlingen waren onze
compacte lesstof en verrijkingsopdrachten in de groep niet meer voldoende. We wilden ze graag op school meer en andere
dingen aanbieden én ze de kans geven om met kinderen van gelijk denkniveau op te trekken’, aldus Esther Kuitert (IB-er De
Zevensprong en leerkracht Qui Volant). Een interne verrijkingsgroep was de oplossing.

Al bekend met het kindportfolio? Bij een groot aantal scholen van Aves wordt er al mee
gewerkt of staat het in de startblokken. Met deze map vol ‘bewijsstukken’ van eigen werk
laten kinderen zien waar ze staan in hun ontwikkeling. Met het portfolio krijgen ze de
regie over hun leerweg op de basisschool in eigen handen.
Een kindportfolio geeft kinderen inzicht in eigen kunnen, ze leren persoonlijke doelen stellen én kunnen natuurlijk laten zien
waar ze trots op zijn. Door middel van gesprekken met het kind wordt het portfolio gevuld en helpen de leerkrachten ze bij het

extra stof op school. Eén dagdeel in de week gaan ze naar

Een kind is meer dan zijn of haar IQ

Baas over eigen werk

Florescat: ze bloeien op (als wens)

halen van hun doelen.
Bewustwording & zelf aan de slag

Zelfkennis

Bij christelijke basisschool Op de Wieken in Tollebeek wordt er

‘Normaal vertelt een leerkracht of het zelfstandig werken goed

al bijna drie jaar gewerkt met het kindportfolio. Directeur Roel

gaat en of ze wel opletten in de klas. Nu geven ze daar zelf

de Boer: ‘Ons kindportfolio is een map met daarin de totale

antwoord op. Hoe mooi is het als een kind dan zelf zegt dat het

groei van een leerling. Niet alleen de cijfers, maar juist ook de

leren van de tafels wel wat beter kan. Ze hebben dat namelijk

weg ernaartoe. Het geeft een veel mooier beeld dan een rap-

haarﬁjn in de gaten’, zegt Lea Hoefnagel, juf van groep 3. ‘Zo zei

port met alleen maar cijfers. Ook kinderen waarvoor leerstof

een kindje uit groep 1 zelfs: “Ik wil beter leren luisteren.” Als ze

lastiger is, kunnen nu meer laten zien waar hun talenten liggen.

dat zelf zeggen is het zoveel waardevoller en motiveert het ze

In de map vind je dan ook foto’s, toetsen en creatieve werken.’

des te meer.’ •

‘We vullen het portfolio samen met de kinderen. Zij bepalen wat
er in komt. Ze zijn dan echt trots dat ze iets van zichzelf kunnen
laten zien en dat ze vooruitgaan. Dat je mét de kinderen praat in
plaats van over ze, dat is wel de allergrootste winst!’

De Zevensprong is dit schooljaar gestart met drie leerkrachten en dertig kinderen, verdeeld over drie groepen (onder-,
Verrijkingsgroepen

‘Bij Aves vinden we kennis op dit vlak ontzettend belangrijk.

midden-, en bovenbouw). ‘Elke leeftijdsgroep heeft eigen activiteiten. Zo programmeert en ﬁlosofeert de bovenbouw en

Gaan kinderen als een speer door de eigen opdrachten heen,

Daar begint alles mee. Op elke school is een coördinator meer-

kijkt de onderbouw naar hoe je de snelste auto kunt bouwen. Het is allemaal nieuw en we zoeken nog een beetje naar de

stellen ze veel vragen en hebben ze minder uitleg nodig, dan

en hoogbegaafdheid én zijn diverse leerkrachten er speciaal

juiste werkwijze en invulling. We zien in ieder geval wel elke keer blije gezichten.’

is het wellicht tijd voor wat extra’s. Wat biedt Aves als een

voor opgeleid. Zij kennen en herkennen ook de signalen.’

kind zich sneller ontwikkelt dan klasgenoten? We vragen het

Leerling uit de middenbouw, 8 jaar

Greetje Kruidhof, adviseur Onderwijs bij Aves.

‘Je bent hier op een andere manier aan het leren. We zijn ook aan het rekenen of met taal bezig, maar dan anders. Leuker!’

Wat zit er vaak in een kindportfolio?
• Dit ben ik (stukje over zichzelf)
• Dit wil ik (leerdoelen)
• Dit kan ik (resultaten van opdrachten en toetsen)
• Hoe gaat het (werkhouding)
• Daar ben ik trots op (werk waar ze trots op zijn)

