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Nieuwsbrief
Weer van start!
Bij de start van het schooljaar hebben we voor jullie weer een editie van de Nieuwsbrief samengesteld.
We wensen iedereen een goede opstart, een fijn schooljaar en een goede samenwerking!

GROEPSBINDING
De klas is alweer ingericht, de leerlingenlijst doorgenomen, de potloden geslepen. Maandag is het zover, kijken
jullie er ook al naar uit? Een goede start van het schooljaar maak je samen met de groep, maar hoe maak je nou
een goede groep?

Elk schooljaar wordt de groep opnieuw gevormd. Er ontstaan nieuwe klassen, er komen klasgenootjes bij of
klasgenootjes verlaten de groep en grote kans dat een andere leerkracht voor de groep staat. Zelfs als je dezelfde
groep houdt en er zijn geen veranderingen zal het effect van 6 weken vakantie je niet ontgaan. Kinderen zijn
letterlijk en figuurlijk gegroeid! De groep heeft elkaar lange tijd niet gezien waardoor het groepsvormingsproces
weer van voor af aan begint. Een goede begeleiding hierbij is essentieel. Het belang van een positieve relatie
tussen leerlingen en leerkracht en leerlingen onderling is groot. Met een fijne sfeer kun je ervoor zorgen dat de
kinderen zich optimaal ontwikkelen, ze ervaren meer autonomie, voelen zich prettig en er wordt niet gepest. Let
wel: conflicten horen er ook bij, negeer ze niet maar maak ze bespreekbaar, praat conflicten met de groep uit en
betrek iedereen hierbij. Dit heeft invloed op de rolverdeling binnen de groep. Daarom is het belangrijk om NU een
goede groep te vormen. Op het moment dat de leerlingen binnenkomen start het proces van de groepsvorming.
Volgens de theorie van groepsdynamica maken groepen hierbij altijd een aantal fasen door (Remmerswaal 2006,
Handboek groepsdynamica).

— Vervolg groepsbinding—
Enkele tips die we jullie mee willen geven voor de eerste fasen:

Zorg vanaf dag 1 dat er positieve groepsnormen ontstaan, later kost het veel energie om negatieve normen
weer om te vormen. Dus start NU! Zet tot de herfstvakantie dagelijks meerdere groepsvormende activiteiten
in. Kijk op klassenkracht.nl en download 108 werkvormen om van jouw groep een TOP-groep te maken (op
veel scholen worden hiervoor ‘de gouden weken’ ingezet).

Organiseer groepsvergaderingen. Maak de kinderen trots op- en verantwoordelijk voor- hun groep, voor
elkaar en hun lokaal en voor wat zich daar afspeelt. Het WIJ-gevoel draagt bij aan een goede sfeer en een
positief welbevinden. Samen opstellen en zichtbaar maken van regels en afspraken is essentieel voor een
ontspannen en goed klassenklimaat. Denk na of de regels wel concreet, duidelijk en zinvol zijn en blijf
bedenken: “Is de regel nog functioneel?”

Ben zelf een rolmodel als leerkracht.

Wil je weten welke kinderen een bepaalde rol hebben, dan kun je kijken op Gripopdegroep.nl. Hier vind je
een checklist ‘rolherkenning’ (Van Engelen 2007).

Zorg voor coöperatieve werkvormen; dat draagt bij aan de groepsvorming.
Om de regie te blijven houden is het nodig om na een aantal weken de balans op te maken van je groep. Welke
kinderen vallen op, waar loop je tegenaan? Overleg met IB-er en/of collega’s over of en hoe er bijgestuurd moet
worden (intervisiemoment).

DIAGNOSTIEK NA DE ZOMERVAKANTIE
De afgelopen periode hebben diagnostische onderzoeken bij leerlingen op de locatie van het
Expertise Netwerk in Mierlo plaatsgevonden. Op die manier hebben onderzoeken toch doorgang kunnen vinden met inachtneming van de Eenbes-richtlijnen in verband met Covid-19.
Na de zomervakantie zullen onderzoeken op deze manier blijven plaatsvinden.
Dit betekent concreet het volgende:
 De intern begeleider en de ouder(s)/verzorger(s) ontvangen een mail met daarin de datum
waarop het onderzoek zal plaatsvinden.
 Het onderzoek vindt plaats bij Expertise Netwerk Eenbes, Ambachtweg 75 in Mierlo
(040-2851084).
 Mocht een observatie op school onderdeel uitmaken van het onderzoek, dan neemt de
orthopedagoog hierover contact op met de intern begeleider/leerkracht.
 De leerling is tussen 8.45 en 9.00 uur welkom in Mierlo. Ouders zijn verantwoordelijk voor
het brengen en halen. Bij de voordeur zal de onderzoeker de leerling meenemen naar de
onderzoeksruimte. Helaas kan de ouder niet mee naar binnen.
 Aan ouders wordt gevraagd om een mobiel nummer achter te laten, zodat we ouders
kunnen bereiken. De eindtijd van het onderzoek wordt met ouders afgestemd. De leerling
komt zelf naar buten.
 Wat moet de leerling zelf meenemen?
 iets te drinken en te eten (zoals in de kleine pauze op school)
 eventueel een spelletje of klein speeltje ter ontspanning in de pauze.

RTTI
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat we meer informatie met jullie zouden delen over RTTI. Aangezien
deze editie al zeer goed gevuld is, verschuiven we dat onderwerp naar de eerstvolgende nieuwsbrief.

Breinfeitjes
Hoe werkt het brein? En hoe passen we deze kennis toe in de klas?
Door aan te sluiten bij de natuurlijke behoeften van het brein leren
leerlingen sneller en meer, onthouden ze de lesstof beter en vinden ze
leren ook leuker! Daarom elke keer een aantal breinfeitjes voor jullie op
een rijtje. Deze keer gericht op het begin van het schooljaar.

Gouden weken
De eerste weken van het schooljaar worden de ‘gouden weken’ genoemd;
een periode waarin de focus voornamelijk ligt op relatie, verbondenheid en
groepsvorming om te komen tot een veilige leeromgeving. Dit is voorwaardelijk om optimaal tot leren te komen. Ons brein is ingesteld op functioneren in
een groep. Dit is een eerste levensbehoefte om te overleven. Hoe beter het
functioneren in de groep lukt, hoe meer beloning het brein ervaart door o.a.
dopamine die vrijkomt, wat het brein meer openzet voor leren.

- Vervolg breinfeitjes-

Mindset: Omgaan met fouten
Het nieuwe schooljaar zit vol met onbekende uitdagingen en kansen. Om
deze ten volle te benutten is het maken van fouten onvermijdelijk. Foutloos
leren bestaat niet. Bij het maken van fouten is er een directe link naar het
emotionele brein, het limbisch systeem. Bij het maken van een fout
stroomt er minder dopamine en zijn we alerter om eenzelfde soort fouten
te voorkomen. We voelen meer pijn naarmate we de fout erger vinden. Dit
is o.a. afhankelijk van je mindset; de overtuiging van je ontwikkelbaarheid.
Het pijnlijke gevoel is een signaal en een kans om het in de toekomst anders en beter te doen. Van fouten kan je dus leren als je dat tenminste wilt.
Plastische brein en zelfsturing
Aan het begin van het schooljaar wordt er expliciet aandacht besteed aan de
voorwaarden om kinderen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in de
klas. Als de kaders staan, kan gaandeweg het schooljaar het beroep op de
zelfsturing van kinderen verder uitgebouwd worden. De neuropsychologische
processen die achter de zelfsturing schuilgaan noemen we executieve functies. Deze bevinden zich in de prefrontale cortex. Wist je dat deze functies
een grote groeispurt kennen tijdens de kleuterperiode en tussen de 8 jaar en
12 jaar? Doe hier je voordeel mee voor de kinderen!

Dyslexiezorg; welke kinderen komen hiervoor in aanmerking na
onderwijs-op-afstand?
In nieuwsbrief 4 van het Expertise Netwerk, verschenen op 23 juni 2020, is informatie gegeven over tijdelijke aanpassingen om in aanmerking te komen voor dyslexiezorg. Na het uitbrengen van de nieuwsbrief heeft BCO de richtlijnen veranderd. Dit betekent dat bij BCO nu dezelfde tijdelijke richtlijnen gelden
als bij Marant en Opdidakt. Hierbij nogmaals op een rijtje.
Leerlingen kunnen voor onderzoek aangemeld worden als voldaan wordt aan de criteria die het NKD
tijdelijk opgesteld heeft. Voor de derde meting gaan zij zelf zorgen tijdens diagnostiek en een periode
van behandeling. De dyslexieverklaring zal pas na een periode van behandeling afgegeven worden.
De criteria zijn als volgt:
Ernst

Marant
Opdidakt
BCO

Hardnekkigheid Marant
Opdidakt
BCO

De scores op de hoofdmetingen van mei/juni 2019 en januari/ februari
2020 waren:

Woordlezen: E-score (laagste 10%)
OF

Woordlezen: V-score of lagen D-score (laagste 20%)

Spelling: E-score (laagste 10%)




Begeleiding op ondersteuningsniveau 2 en 3 voldeed aan de
kenmerken van effectief handelen in de periode voorafgaand
aan onderwijs-op-afstand.
Tijdens onderwijs-op-afstand voldeed ondersteuningsniveau 3
mogelijk niet aan de kenmerken van effectief handelen.
Voor de duur van deze regeling wordt dit gezien als overmacht.

ZELFSTURING NA DE ZOMERVAKANTIE
Eén van de voorwaarden om een effectieve leeromgeving te creëren, is zelfsturing
van de leerlingen. Zelfsturing heeft een positieve invloed op het cognitief en sociaalemotioneel functioneren en is daarom van groot belang voor schoolsucces.
Zelfsturing is gemakkelijker als er routines in de groep zijn, als terugkomende situaties steeds op ongeveer dezelfde manier verlopen. Ook vaste (samen gemaakte)
afspraken dragen bij aan de zelfsturing. Zorg dat deze visueel ondersteund en
constant in beeld zijn, waarbij het gewenste gedrag wordt getoond. Duidelijkheid en voorspelbaarheid dragen hieraan bij. Als het kind weet wat er gaat komen en hoe dit gaat gebeuren is het voor het kind gemakkelijker om zijn/
haar gedrag daarop af te stemmen.
Uiteraard hebben alle kinderen, na de grote vakantie, tijd nodig om te wennen aan hoe het eraan toe gaat in de
volgende groep, bij een nieuwe leerkracht. Het is dus belangrijk te weten wat je groep nodig heeft in aansturing. Wat
mag je op deze leeftijd verwachten van de leerlingen in je groep? En wat zijn daarbij de doelen voor de komende
periode? Wat ga je doen om die doelen te bereiken? Toch zijn er altijd kinderen die hier meer moeite mee hebben.
Uit de overdracht van de vorige leerkracht is naar voren gekomen welke kinderen dit zijn. Het is belangrijk in kaart te
brengen wat dit groepje kinderen extra en/of anders nodig heeft, naast de ‘gewone’ aansturing van de hele groep
door de leerkracht. Op de website van Novilo (opleidingsinstituut op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid) is
een leerlijn Executieve Functies te vinden, waar de volgende fase in de ontwikkeling naar zelfsturing, voor de verschillende facetten, te zien is. Wanneer leerlingen externe sturing van de leerkracht (of hulpmiddelen, zoals schema’s,
stappenplannen, aparte werkplekken, koptelefoon) nodig hebben om bijvoorbeeld aan het werk te gaan, zich op de
instructie te richten, hun reactie te beheersen, een kladblaadje te gebruiken of op hun eigen gedrag te reflecteren is
het van belang hierop planmatig te handelen in samenwerking met de leerling. Wezenlijk is ook om dit plan af te
stemmen met de ouders, zodat op meerdere fronten hieraan gewerkt kan worden.
Op de website van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is een uitgebreide handreiking voor Executieve Functies te
vinden. Hierbij is ook een spellenlijst opgenomen, om spelenderwijs de zelfsturing te kunnen vergroten. Mogelijk
kunnen ouders hieraan bijdragen door deze spelletjes thuis met hun kinderen te spelen. Als ouders meespelen
kunnen zij model staan voor executief functioneren en de inzet van executieve functies/zelfsturingsvaardigheden
hardop verwoorden. Hiermee krijgen kinderen de mogelijkheid om de geboden strategieën over te nemen en zich
eigen te maken. En wist je dat kinderen met een zwakke zelfsturing gebaat zijn bij een leerkracht met een goede
zelfregulatie? Iemand die niet boos wordt als het kind boos wordt, maar rustig blijft en laat merken dat het kind hulp
ontvangt als het laat zien hulp nodig te hebben. Vraag je daarna af: Wat heeft dit kind nog niet geleerd en wat kan
het van mij leren?
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