02-09-2016

Hallo ouders,
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een heerlijke vakantie. Deze week
start de school en dinsdag 13 september beginnen de Mindklassen weer.
Wat hebben we het laatste half jaar gedaan tijdens de Mindklassen? Hieronder
volgt een terugblik.

Tijdens de lessen in de Mindklas hebben we gesproken over LEREN (om te)
LEVEN, LEREN LEREN en LEREN DENKEN. Deze doelen stonden centraal tijdens
de activiteiten van de Mindklas. De kinderen hebben zichzelf afgelopen half jaar
3x gescoord op vaardigheden die bij deze doelen passen. Dit deden ze met de
LOOD-lijsten voor de middenbouw of de bovenbouw. LOOD staat voor leerstof
overstijgende onderwijsbehoeften & doelen.

Elk kind vulde in hoe goed hij/zij bepaalde vaardigheden onder de knie had.
Voorbeelden van vaardigheden zijn:
• Doel: LEREN (om te) LEVEN
Ik zie kritiek als een tip om iets beter aan te kunnen pakken.
Ik vraag op tijd hulp, maar probeer wel eerst zelf.
Ik kan tegen mijn verlies.
• Doel: LEREN LEREN
Als een taak niet lukt, geef ik niet op: ik probeer
probeer (later) een andere aanpak.
Ik ben op tijd klaar en breng mijn spullen op tijd mee.
Ik houd mijn kastje en map op orde.
• Doel: LEREN DENKEN
Ik geef anderen geen kritiek maar echte tops en echte tips.
Ik ken en gebruik de stappen van onderzoekend en ontwerpend leren.
Ik kan de antwoorden op opzoekvragen met eigen woorden opschrijven.

Stappen
van het
ontwerpend
leren en het
onderzoekend
leren

De kinderen werkten binnen het thema Tijd aan het verder ontwikkelen van de
vaardigheden. We gebruikten de stappen van het ontwerpend en het
onderzoekend leren.
Activiteiten januari 2016:
De kinderen van de Mindklas Onderbouw speelden op klokkenspellen en
luisterden naar lange en korte klanken. We wilden weten hoe een seconde duurt
en hoe lang een minuut.

De kinderen van de Mindklas Bovenbouw bedachten kettingreacties en
voorspelden hoe lang de bewegingsgolf zou duren.

We schreven op wat we al wisten over de tijd en we maakten een vragenmuur.
Wat wil ik nog weten?

Opdrachten goed doorlezen blijkt vaak lastig. Stroomkringen werden gemaakt.
Het lampje brandt niet, wat nu! Nog eens lezen en nog eens en nog eens … en
kritisch denken. We leerden om héél precies opdrachten en informatie te lezen.
Activiteiten februari en
n maart 2016.
2016

Goed samenwerken, betekent onder ander: taken verdelen in eerlijke stukken.

De experimenteerden, onderzochten, voorspelden, verwonderden ons, zetten
door, werkten samen, gaven elkaar tips en tops en kwamen uiteindelijk tot …

de beste oplossing.
Ouders en de conciërge hielpen mee en daardoor konden stevige bouwwerken
gemaakt worden. En de kleuters kregen hulp van meiden uit groep 8.

Op 11 maart namen alle Mindkleerlingen deel aan de regiofinale van het
Techniektoernooi Zuid 2016.

Het resultaat was een 2e prijs voor groep 2 en de kinderen van groep 3 – 4
wonnen de creativiteitsprijs.

Een week later deden de klassen 5, 6, 7 en 8 mee aan de Kangoeroewedstrijd
2016. Geconcentreerd werd gewerkt aan de WizKID-versie
WizKID versie door de leerlingen
van groep 5 en 6. De groepen 7 en 8 maakten de WizSMART-versie.
WizSMART versie.

Activiteiten april en mei 2016:
2016
De uitslag
lag van de Kangoeroewedstrijd was bekend na de meivakantie en de
oorkondes en cadeautjes arriveerden enkele weken later.
De hoogste score van de school voor de WizKids-versie
versie werden behaald door:
Nils de Bie 90 punten; 82,40% van alle deelnemers had een lagere
lagere score.

De hoogste schoolscore
score voor de WizSMART-versie
versie schreef Steef op zijn naam.
Pim behaalde ook een hele mooie score.
Steef van Dijk
95 punten; 98,12% van alle deelnemers had een lagere score.
Tim vd Velden
92 punten; 96,75% van alle deelnemers
deelnemers had een lagere score.

Van ALLE deelnemers …???
…??? Hoeveel inschrijvingen waren er dit jaar voor de
Kangoeroewedstrijd 2016 van groep 3 t/m 6VWO?
.500 deelnemers op 2272 scholen!
138.500

In deze maanden was het ook tijd voor het geven van presentaties over tijd.
De kinderen wilden hun klasgenoten laten zien wat ze geleerd hadden over het
thema Tijd. De voorbereiding voor deze presentaties nam veel TIJD in beslag!

Presenteren kun je leren! Een goede presentatie verzorgen met een groep bleek
blee
pittig.
Activiteiten juni en juli 2016:

Wanneer we met Smartgames werken merken we dat fouten maken geen
probleem is! Van fouten leer ik. De kinderen leren om door te zetten en
verschillende aanpakken te hanteren om uiteindelijk tot een goede oplossing te
komen.

Kies een bouwsel en bouw het na van Lego. Gebruik de motor en/of sensor en
maak vervolgens een programma waardoor het bouwwerk gaat bewegen. De
jongens van groep 5 en 6 programmeerden de krokodil zo dat zijn bek dicht ging
wanneer de sensor een beweging waarnam.

Bouw een huis
uis met balkon met
Kapla. Daarna bespraken we de
verschillende bouwsels. Had jij
een plan van aanpak? Houd jij
de tijd in de gaten? Ga jij direct
aan de slag?

De kinderen van de onderbouw maakten kennis met de Beebot. Ze
programmeerden en gebruikten Engelse termen zoals forward, left, right, turn en
CLEAR. Clear is erg belangrijk ontdekten zij.

In de laatste Mindklassen werd het fenomeen luchtdruk onderzocht. Met slangen
en spuiten deden de kinderen diverse ontdekkingen.
Het Mindwerk in de klassen ging gewoon door tot aan de zomervakantie.

De kinderen zijn door alle activiteiten gegroeid in vaardigheden.
Ten slotte een kort inspirerend filmpje over complimenten geven.
Brainsnack: https://www.youtube.com/watch?v=lSDO-kaIVzo
Meer informatie? Zie Carol Dweck, fixed mindset, growth mindset.

Wat ik vaker tegen de kinderen zeg: fouten maken mag! Want …

Ik heb er weer zin in! Tot dinsdag!
Voor vragen ben ik bereikbaar op 06-30960037 en via e-mail:
a.simmer@zichtpo.nl
Met vriendelijke groet,
Annette Stultiens-Simmer

