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AGENDA

NIEUWTJES UIT DE SCHOOL

05 december
Sinterklaasviering

10 december
Start stageweek PABO studenten Lesley Ankone (gr. 3-4) en
Alexandra Siebum (gr. 1-2)

17 december
Schoolschaatsen gr. 5 t/m 8

18 december
Kerstbakjes maken

19 december
Kerstdiner
(18.00-19.30 uur)

21 december
Meester Michel jarig

21 december
Start kerstvakantie:
groep 1-4 om 12:00 uur
groep 5-8 om 15:15 uur

07 januari
-Weer naar school
-Gezamenlijke nieuwjaarsborrel met rolletje &
slagroom
-Start van het thema:
Techniek

iSelf - zelfsturende leren:
Wij zijn trots om te vermelden dat juf Monique Hessels en Annelies Lubbers
(clusterdir. cl. 10) hebben meegewerkt
aan de totstandkoming van het boek
“iSelf”; aanpak voor het bevorderen van
zelfsturend leren door leraren.
Het boek is een uitgave in de inspiratiereeks van Saxion Progressive Education
University Press, een samenwerkingsverband van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van de Academie voor Pedagogiek
en Onderwijs van Saxion in Deventer en
Leonon Media Publishers.

Het boek iSelf biedt leerkrachten kennis
om goed om te gaan met zelfsturend leren. Er worden leerstrategieën aangereikt
om te oefenen en er wordt aangegeven
hoe je zelfsturend leren in de eigen lessen
kunt integreren.
Zelf actief kennis leren opdoen
De hoeveelheid informatie en kennis die
beschikbaar is, groeit vandaag de dag in
een veel sneller tempo dan ooit tevoren.
Om leerlingen in het onderwijs adequaat
voor te bereiden op hun toekomstige deelname aan deze kennissamenleving, is het
niet meer genoeg als ze alleen kennis krijgen aangereikt en ze instructie krijgen in
hoe ze die kennis moeten reproduceren.
Het is juist van toenemend belang dat ze
ook zélf actief kennis leren opdoen. Het
doel wordt dan, kortgezegd, dat leerlingen
hun leerproces ook zelf leren aan- en bijsturen. Om dit zelfsturend leren succesvol
aan te leren, worden in het boek iSelf pijlers beschreven waarmee de leerkracht
concreet aan de slag kan.

