
De leerkracht maakt het verschil. In verschillende publicaties en onderzoeken die 
gaan over de kwaliteit van ons onderwijs komt dit steeds weer terug. Recentelijk 
kwam er vanuit de onderwijsraad een persbericht met de titel: Onderwijsveld cruci-
aal bij opmars intelligente technologie. De waarschuwing in dit artikel werd over-
genomen in diverse journaals: inzet van intelligente technologie kan het onderwijs 

verrijken, maar ook verschralen.  

Verschralen is een risico en daar zijn wij ons op de Ontdekking goed van bewust. 
Verschralen in de zin dat je alleen maar kijkt naar output, zelf niet meer kritisch bent 
en niet meer controleert of het aanbod past bij het kind. Ook wij hebben vanaf 
groep 5 voor ieder kind een device voor rekenen, taal en lezen. Wij beseffen dat 
een computer uitgaat van goed en fout en niet hoe een kind tot een antwoord is 
gekomen. Een computerprogramma moet vooral ons onderwijs ondersteunen, 
maar niet bepalen. Het kan wel een signaal geven. Een aanleiding om dieper te 

kijken en dan kom je weer uit bij de leerkracht. Wij werken doorlopend aan het ver-
der ontwikkelen van onze kennis en kwaliteit op het gebied van het lesgeven. Ook dit jaar 
is het een belangrijk thema bij ons op school: focus op didactiek (het lesgeven). Hoe goed 
ken je je stof (de leerlijn), hoe goed ken je het kind (wat heeft hij/zij nodig) en hoe goed 

ken je jezelf (waar zitten mijn eigen ontwikkelpunten).  

Intelligente technologie wordt ook gebruikt bij het toetsen. Bij goede antwoorden wor-
den de vragen steeds moeilijker en bij foute antwoorden steeds makkelijker. Dit heet 
adaptief toetsen. Als je alleen hier naar kijkt dan loop je de kans dat een kind niet de juiste 
vragen krijgt. In een nieuwsitem gaven ze het voorbeeld van het verschil tussen een punt 
en een komma. € 1.000,- is goed en € 1,000,- is fout, maar als antwoord op de vraag hoe-
veel 10 x € 100,- is, is het in beide gevallen goed, maar zegt de computer dat het met een 
komma na de 1 fout is. Kind snapt de stof goed, maar weet nog niet dat je in grote getal-
len een punt kunt plaatsen en niet een komma. Een leerkracht moet zich hier bewust van 
zijn. Moet reageren als hij/zij denkt dat de uitkomst niet passend is bij de mogelijkheden 
van een kind. Dit vraagt kennis van een kind, kennis van de stof en het doorzien van de 

risico’s van technologie.  

Op onze school hebben we hoge verwachtingen. Geven we hoog vertrouwen en daar 
waar het moet en kan hoge ondersteuning. Omdat de leerkracht het kind kent en ziet in 
een omgeving die veilig is in een groep waarbij wij elkaar helpen, ondersteunen en be-
grijpen (ons tweede thema voor dit jaar: groepsdynamiek). Met hulp van de techniek, 

maar de leerkracht maakt het verschil.  

Tot slot graag nog even aandacht voor de Kinder-
boekenweek. Bij de ditjes en datjes op pagina 2 iets 
meer over het thema en op pagina 3 de aankondi-
ging van de boekenmarkt. Bij dit laatste is niets digi-

taal. Geen E-books maar boeken van papier. Duur-
zaam door ze een tweede, derde, etc. leven te bie-

den. Een leven bij een ander kind.   

 

 

Een leerkracht maakt het verschil, maar kan dit niet alleen. Onderwijs doe je  samen. On-

derwijs is leuk. Onder andere door het lezen van mooie boeken.               

 

     
    Hans van Kooten. 
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Gitaarorkest De Ontdekking, doe je ook mee? 

  

Onder het motto ‘Samen INSPIREREN’ brengt Stichting 
Gitaarorkest Nederland al jaren gitaristen van alle leef-
tijden in Almere bijeen om samen muziek te maken, 
van elkaar te leren, en vooral: om samen inspiratie op 
te doen. 

Sinds 2013 verzorgt Marion Schaap, één van de artis-
tieke leiders van de Stichting, met veel plezier gitaarles-
sen op de Ontdekking en heeft in die tijd een groot 
aantal jonge gitaristen wijs gemaakt in het gitaarspel.  

  

Naast deze individuele lessen, speelt samenspelen natuurlijk een grote rol in het leren bespelen 
van het instrument. Daarom is er een gitaarensemble op de Ontdekking gestart: Gitaarorkest de 
Ontdekking voor de leeftijdsgroep ca 7 tm 12 jaar. Super leuk en waardevol voor deze jonge gita-
risten, die zo op een laagdrempelige manier het plezier van samen muziekmaken kunnen ontdek-
ken en hun samenspel skills kunnen ontwikkelen. Daarnaast kan het ook een opstapje zijn naar 
het tiener gitaarorkest Ponticello, dat bedoeld is voor leerlingen in de middelbare school leeftijd. 
Regelmatig bundelen beide groepen de krachten tijdens gezamenlijke optredens. 
  

Gitaarorkest de Ontdekking bestaat uit zowel beginners als leerlingen die al wat verder zijn en is 
bedoeld als aanvulling op de normale gitaarlessen. Vind je samenspelen heel leuk en ben je ge-
motiveerd, dan ben je van harte welkom. De docente zorgt ervoor dat iedereen op zijn eigen ni-
veau mee kan spelen. Je hoeft geen gitaarles bij de Stichting te volgen om te kunnen deelnemen, 
wel is het aan te raden dat je al een beetje noten kunt lezen. 
 
De groep repeteert vanaf woensdag 12 oktober wekelijks van 16.00 tot 17.00 in het muzieklo-
kaal. 

Bijdrage: € 5 per repetitie, er zijn ca 20 repetities per schooljaar. De bijdrage is inclusief bladmu-
ziek en deelname aan concert projecten.  

  

Kijk voor meer algemene informatie op www.gitaarorkest.nl  

Voor vragen of inschrijven neem gerust contact op via marion@gitaarorkest.nl of 06 2520 8743. 

Ditjes en datjes 

 Op 6 oktober start bij ons op school de kinderboekenweek. Het thema dit jaar: Dieren & 
natuur – Gi-ga-groen. Met kinderen het bos in, schelpen en krabbetjes zoeken op het 
strand of plantjes in de tuin zetten. Maar je ook samen realiseren hoe kwetsbaar de na-
tuur is en kijken wat we kunnen doen om haar te beschermen. De natuur is vaak een 
bron van inspiratie voor kinderboeken. Onderdeel van de kinderboekenweek is bij ons 
de boekenmarkt (zie volgende pagina).  

 Op 6 oktober worden in al onze gebouwen de telefoons vervangen. We 
zijn daarom op deze dag telefonisch minder goed bereikbaar. Graag hier-
mee rekening houden. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gitaarorkest.nl%2F&data=05%7C01%7Ch.vankooten%40ontdekking.asg.nl%7Cb0d8ac6d4a59478177c308daa14bdc18%7C406c9a79cd2f4406af54da39c22f38f9%7C1%7C0%7C637999644424034709%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8e
mailto:marion@gitaarorkest.nl


 

 

 

 

 

 
Ouder Cursus Opvoeden & Zo 
 
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere ook binnenkort weer de cursus: Opvoeden en 
Zo. 
 
Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen opvoeden is leuk, 
maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert?  
Hoe stel je grenzen en hoe kun je kinderen op een effectieve manier corrigeren.  
En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet?  
Is het normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?  Vragen die elke ouder wel eens heeft.  
 
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de hand van 
alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken. De vaardigheden 
zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag van kinderen kunt stimule-
ren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren. 
 
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige ouder bent die 
zich soms onzeker voelt over de opvoeding. 
 
Inhoud Opvoeden & Zo 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd: 
Bijeenkomst 1: Positieve aandacht geven en prijzen 
Bijeenkomst 2: Regels stellen 
Bijeenkomst 3: Niet reageren en gedrag corrigeren 
Bijeenkomst 4: Apart zetten 
Bijeenkomst 5: Verschillende opvoed thema's 
Bijeenkomst 6: Alles op een rij en afsluiting. 
 
Kosten: 
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis. 

 
Na de herfstvakantie starten we met 2 groepen: 

Op de dinsdagavond: 
Data: 25-okt., 2-8-22-29 nov. 6 dec. 

Tijd:19.30-21.30 uur. 
Locatie: Regenboogweg 45, Almere Buiten. 

 
Op de woensdagochtend: 

Data: 26-okt., 3-9-23-30 nov. 7dec. 
Tijd: 9.30-11.30 uur. 

Locatie: Boomgaardweg 4, Almere. GGD gebouw. 
 

Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven: kunt u bellen (binnen kantooruren) met  JGZ 
Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 en nogmaals keuze 2). 
U kunt zich ook aanmelden door te mailen naar: jgzalmere4-18@jgzalmere.nl  . Dan graag uw naam en adres, tele-
foonnummer en leeftijd van uw kind(eren) vermelden.  En of u zich aanmeld voor de dinsdagavond of de woens-
dagochtend. 
Wees er snel bij want vol=vol.  
 
                                                           

mailto:jgzalmere4-18@jgzalmere.nl


Boekenmarkt: 

Dinsdag 11, woensdag 12 en 13 oktober wordt de boekenmarkt gehou-

den. Op dinsdag en donderdag van 15.00u 

tot 15.30 u. en woensdag van 12.00 u tot 

12:30u. 

De kinderen kunnen boeken meenemen die 

ze niet meer lezen en graag willen ruilen. Inle-

veren kan vanaf donderdag 6 oktober. De 

boeken worden in de klas bewaard tot de 

boekenmarkt begint. In ruil voor het boek krij-

gen ze een boekenbon. Met dit bonnetje kun-

nen ze tijdens de boekenmarkt weer een an-

der boek uitkiezen en het boek met de bon 

‘betalen’.  De boeken worden per gang uitge-

stald. Boeken voor de kleuters bij de kleuters. 

De kinderen mogen natuurlijk op de verschil-

lende locaties gaan “winkelen”.  


