Het Arenbergverhaal
‘Samen sterker naar de toekomst’
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Samen terugkijken
Studiedag Leren Zichtbaar Maken
Op donderdag 5 november hebben wij als team een studiedag gevolgd
van Leren Zichtbaar Maken (LZM) gegeven door Bazalt. Deze studiedag
was helemaal Coronaproef ingedeeld. Zo zaten we in kleine groepjes
door de hele school om de dag online te volgen.
Deze dag stond in het teken van Feedback geven. Feedback geven is
voor leerlingen heel belangrijk, zo wordt namelijk de kloof gedicht van wat ze nu al
kunnen/ beheersen en waar we met de leerlingen naar toe gaan/ wat gaan we nog leren.
Het is belangrijk dat de feedback gegeven wordt als de leerlingen ook met het werk bezig
zijn.
Vooraf had elke leerkracht een stukje audio of film opgenomen van een feedback geven in
de klas. Zo hebben we van elkaar kunnen leren en tips gekregen wat we nog kunnen
verbeteren en hoe we onze feedback nog beter kunnen vormgeven. De inzet van de
leerKRACHTEN die we in alle klassen gebruiken zijn daarbij belangrijk.
Wij, het team van de Arenberg hebben het gezamenlijke geloof en de overtuiging dat wij
elke dag het verschil maken voor onze leerlingen.
De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met deze leerKRACHT:
leerKRACHT ‘Concentreren’ (stuurgroep LZM)
Binnen de school hebben wij afspraken gemaakt hoe een
geconcentreerde Arenberg leerling er uit ziet. Dit kan u thuis
toepassen tijdens bijvoorbeeld het huiswerk, leren voor
toetsen of andere taken die de kinderen thuis doen.
Een voorbeeld van deze succescriteria zijn:
 Ik laat mezelf niet afleiden.
 Ik ga op in mijn taak.
 Ik doe één taak tegelijk.
 Ik deel mijn taak op in meerdere delen.
 Ik plan mijn werk en denk erover na.
 Ik teken een schema.

De komende tijd zijn we bezig met deze leerKRACHT:

ook

LeerKRACHT ‘proberen’
maand gaan we aan de slag met de leerKRACHT ‘proberen’.
worden succescriteria afgesproken en hier ligt de komende
maand de focus op.
Voorbeelden van de succescriteria zijn:
 Ik heb een groei mindset.
 Ik ben niet bang als iets fout gaat.
 Ik leer van mijn fouten.
 Ik ben enthousiast om nieuwe dingen te proberen.
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Bijeenkomst leerlingenraad 30 oktober 2020
Vrijdag 30 oktober was er weer een bijeenkomst van de leerlingenraad.
We hebben samen eerst teruggekeken naar de posters en de afspraken,
die we daarbij gemaakt hadden. Mooi om te zien hoe hard de leerlingen
verbeteringen aan willen brengen in onze school. Deze leerlingen in de
leerlingenraad gaan dan zelf ook in gesprek met de leerkracht, die verantwoordelijk is voor
een bepaald onderdeel. Zo is Milou in gesprek gegaan met juf Esther en heeft ze een mooi
verhaal aangeboden t.a.v. groepsdoorbrekend werken. Maxe gaat met meneer Michiel in
gesprek t.a.v. het groepsdoorbrekend werken. Angelique is met juf Liesbeth in gesprek
gegaan over het knutselen van vogelhuisjes voor op het schoolplein. Lars schrijft een
verhaal over deze leerlingraadbijeenkomst voor op de website van De Arenberg.
Maxe is één van de leden van de leerlingenraad. Zij doet onderstaande oproep aan alle
leerlingen van De Arenberg:
Hoi ik ben Maxe en ik kom uit groep 7 en uit de leerlingenraad. Ik vind
het leuk idee dat de leerlingen uit elke groep stickers mee nemen en die
verzamelen in de klas zodat we die in een ( schoenen) doos doen en bij
handvaardigheid of vrij tekenen kunnen gebruiken. vind je dit nou een
leuk idee? Neem je mooiste stickers mee en knutselen maar! ps: Dit is
niet verplicht!
Daarnaast hebben we met de leerlingenraad samen gekeken naar het Coöperatief Leren op
onze school.
-

-

De namen Teambouwers en Klasbouwers worden niet in alle groepen genoemd.
Wel kennen de leerlingen voorbeelden hiervan
Dat andere leerkrachten in de groep komen kijken naar Coöperatief Leren vinden
de leerlingen van de leerlingenraad wel goed. Dit is heel sociaal en zo leren de
juffen en de meesters van elkaar.
De meeste groepen krijgen één structuur per dag. Het doel voor dit schooljaar zijn
twee structuren.
Het begroeten tijdens een structuur gaat al heel goed, ook het elkaar aankijken,
maar het bedanken wordt wel vaak vergeten!
De leerlingen vinden het heel goed dat we Coöperatief Leren doen in de school.
Alle leerlingen zijn betrokken. Ze ervaren het als LEUK en je leert elkaar beter
kennen.

Samen vooruitkijken
Fietsverlichtingsactie voor groep 5 t/m 8
Ook dit jaar doet onze school mee aan de landelijke
fietsverlichtingsactie van de ANWB.
Op vrijdag 13 november 2020 vindt er een
fietsverlichtingscontrole plaats op school. De kinderen van de
groepen 5 t/m 8 moeten deze dag allemaal met de fiets naar
school komen. De leerkrachten zullen de controle uitvoeren.
Op deze manier kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat de kinderen veilig op weg
kunnen!

VOS werkgroep

Onderzoek naar de invloed van een peuterspeelzaal op het gedrag van leerlingen
Beste ouders/verzorgers en leerkrachten,
Wij zijn twee leerlingen van het Markland college en wij zitten in klas 4
mavo. Wij moeten dit jaar voor ons examen een profielwerkstuk maken.
Het onderwerp van ons profielwerkstuk is: “Welke invloed heeft de
peuterspeelzaal op het gedrag van kinderen? “. Hiervoor hebben wij
informatie nodig en daarom hebben wij een vragenlijst gemaakt. Wij zouden het erg op
prijs stellen als u deze vragenlijst zou willen beantwoorden. Het neemt maximaal 5
minuten in beslag. Wij gebruiken uw antwoorden alleen voor ons profielwerkstuk en
worden daarna vernietigd.
Met vriendelijke groet, Robin en Letitia
Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BPVuWYumPUa0qRDMJAwKn0ND
62PRWwJMlSg7NEnL2YdUQ1pHMVgxVjA1OElSTzk1TVZUWUZKSElEMi4u

Sinterklaasviering
Sinterklaas en zijn Pieten zijn onderweg naar Nederland. Dit is altijd een
spannende, maar leuke tijd voor de kinderen. Sinterklaas heeft al laten
weten dat hij op 3 december graag langskomt op basisschool De Arenberg.
De Sint vindt het leuker om de planning nog even geheim te houden, zodat
de kinderen echt verrast worden.
De Sint heeft laten weten dat hij het leuk vindt om binnenkort alle kinderen van De
Arenberg weer te kunnen zien. Ook de leerkrachten kijken uit naar het bezoek van Sint en
Piet.
Start Flex- en Plusgroep
We zijn na de Herfstvakantie van start gegaan met de Flexgroep
voor onze jongere leerlingen. In overleg met de leerkrachten
worden leerlingen gekozen die gedurende een module van 3
lessen zullen deelnemen. Deze periode van herfst- tot
kerstvakantie staat in het teken van ‘Fouten maken. Een bewijs
dat je aan het leren bent’. Door middel van verhalen, gesprekken en opdrachten leren de
leerlingen dat fouten maken erbij hoort wanneer je iets aan het leren bent. De leerlingen
worden gestimuleerd om te proberen en te experimenteren.
Tevens zijn we gestart met de Plusgroep voor de geselecteerde leerlingen uit groep 6 en 7.
De periode van de herfstvakantie tot de kerstvakantie staat in het teken van de gedrags- en
denkvaardigheden (executieve functies). De executieve functies zorgen voor doelgericht en
sociaal gedrag. Ze regelen bijvoorbeeld het starten met een opdracht en het vasthouden
van de aandacht. Als deze functies niet goed worden beheerst, is goed georganiseerd
werken/gedrag niet mogelijk.
Voorbeelden van executieve functies zijn:
Nadenken voordat je iets doet,
Flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag,
Aandachtig blijven, ondanks afleiding,
Op een adequate manier omgaan met je emotie,
Informatie en materialen ordenen,
Tijd inschatten en verdelen,
Terugkijken op je handelen en leren van successen en fouten.
Tijdens de lessen gaan de leerlingen aan de slag met opdrachten en spelmateriaal. Zij
trainen op deze wijze en worden zich bewust van hun eigen vaardigheden.

Lege batterijen? Lever ze in op school!
Goed nieuws: U kunt uw lege batterijen ook bij ons op school
inleveren in de verzamelbak die bij de voordeur staat. Goed voor het
milieu én goed voor onze school. Met het inzamelen sparen we
namelijk punten die we kunnen inwisselen voor schoolartikelen en
meubels. Ook kunnen we ervoor kiezen om punten om te zetten naar
een donatie aan een goed doel.
Leuk meegenomen: als u de batterijen per 10 in een zakje doet met daarin een briefje met
uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer, maakt u zelf ook kans op mooie prijzen. Stibat
(meer info: www.legebatterijen.nl) maakt elke maand de winnaars bekend.
Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden gerecycled. Met de grondstoffen
uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden vervaardigd. Zo worden er
bijvoorbeeld pannen, fietsen, kranen en dakgoten van gemaakt.
Samen sparen we de wereld! Doet u mee?
Wij wensen u een heel fijn weekend toe!
Team De Arenberg

