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Ontwikkelingen op onze school 

Inmiddels zijn de startgesprekken achter de rug en hebben we nog beter zicht gekregen op de                
ontwikkeling van uw kind. Het gesprek met uw kind is dan ook zeer goed passend bij de                 
ontwikkeling van ons IKC. Vergroten van eigenaarschap en kinderen voorbereiden op een leven lang              
leren. In voorgaande nieuwsbrieven is hier in meer of mindere mate aandacht aan besteed en ook                
in deze nieuwsbrief willen wij onze onderwijskundige ontwikkelingen met u delen. 

Als IKC zijn we actief om het onderwijsidee - Leren zichtbaar maken -van John Hattie meer en meer                  
in te voeren in ons onderwijssysteem. In Engelse terminologie heet dit formative assessment. 

Formatieve assessment/leren zichtbaar maken, wat is dat?  

Formatief betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere               
leerlingen, maar met zijn eerdere resultaten. Formatief is de tegenhanger van summatief. Bij             
summatief beoordelen geef je een cijfer, bij formatief beoordelen ben je gericht op de              
ontwikkeling: wat is goed en hoe kun je het nog beter maken? 
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Assessment heeft betrekking op de manier waarop je leerlingen vooruit helpt in hun leerproces:              
onder andere door feedback te geven, door vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en                 
door aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruit ziet. Dit assessment krijg je op drie manieren: 

● Teacher-assessment: door als leerkracht de juiste vragen te geven en feedback te geven op              
het leren. 

● Peer-assessment: door gesprekken met klasgenoten, praatmaatjes. 
● Self-assessment: door te reflecteren op je eigen leerproces en resultaten. 

Welke ingrediënten horen bij formatieve assessment? 

● Duidelijke leerdoelen. 
● Succescriteria die met de leerlingen opgesteld zijn. 
● Een growth mindset en metacognitieve vaardigheden. Leerlingen activeren om eigenaar te           

worden van hun eigen leerproces. 
● Goede voorbeelden analyseren en delen, voordat de leerlingen hun eigen product maken. 
● Effectieve klassengesprekken, vragen, taken en lesafsluiting. 
● Feedback geven die leerlingen vooruithelpt. Coöperatieve feedback van klasgenoten tijdens          

een time-out in de les. Leerlingen zijn elkaars hulpbron bij het leren. Dit kan door middel van                 
praatmaatjes. 

● Leerlingen betrekken bij het voorbereiden van de les om hun motivatie en eigenaarschap te              
vergroten. 

 

Leren zichtbaar maken op ons IKC richt zich op datgene wat er écht toe doet: de ontwikkeling en                  
groei van de leerling; de leerling in zijn kracht zetten.  
Pius X en De Wieling hebben in de ontwikkeling van Leren zichtbaar maken een intensieve               
samenwerking en zijn daarbij lid van het leernetwerk Leren zichtbaar maken- Nijmegen en             
omstreken. 

Het afgelopen jaar zijn we vooral bezig geweest met de basis leggen. 

In de basis worden activiteiten uitgevoerd om actieve, kritische en zelfbeoordelende leerlingen te             
creëren. Die voorwaarden zijn: een leercultuur, betrokkenheid bij de voorbereiding en           
praatmaatjes.  

Hoe krijg je actief functionerende leerlingen? Daar zijn drie randvoorwaarden voor: 

● Een goede leercultuur. Dit is de belangrijkste.  
● Leerlingen worden betrokken in de voorbereidingsfase. 
● Leerlingen hebben wisselende praatmaatjes.  
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Een goede leercultuur 

Om de ideale leercultuur te creëren, gelden ook weer drie voorwaarden: 

● Een growth mindset ontwikkelen. Complimenten moeten gericht zijn op de inspanning en            
wat er bereikt is, niet op de capaciteiten. 

● Het integreren van metacognitie, ook wel ‘leer-krachten’ genoemd. Deze leer-krachten zijn           
bijvoorbeeld: concentreren, doorzetten, etc. Ze reiken leerlingen de tools aan om hun            
leervaardigheden te herkennen en uit te breiden.  

● Leren in heterogene groepen. Kinderen van verschillende niveaus zitten bij elkaar . 

Bovenstaand uit het boek formatieve assessment van Shirley        
Clarke is voor ons een leidraad om goed onderwijs te geven.  

De komende periode zijn alle leerkrachten weer in de eigen          
groep gericht op de basis leggen. Na de herfstvakantie gaan          
we als team ons verder scholen in het stellen van goede           
leerdoelen en het koppelen van succescriteria aan de        
leerdoelen. Door deze werkwijze zien we een grote        
verandering bij de kinderen en bij onszelf als team. Van          
consumptieve kinderen naar actieve kinderen. Meer      
eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel. 

Een mooie ontwikkeling waar we trots op zijn en waar we als            
voorbeeldschool fungeren binnen een grote regio. 

In de komende nieuwsbrieven wordt u op de hoogte         
gehouden van deze ontwikkeling. 

Wilgentunnel 

U heeft het ongetwijfeld al gezien. De Wilgentunnel op het hoofdgebouw is verwijderd.Vanwege             
wespennesten, luizen en gevaarlijke situaties met scherpe takken was het noodzakelijk om de             
wilgentunnel aan te pakken. Daarbij gaf de gemeente te kennen dat een deel weg moest om het                 
hekwerk goed te kunnen herstellen. Echter de snelheid waarmee dit gebeurd is heeft ons allen               
enigszins verrast. Een zeer actieve hovenier heeft in zijn ijver alles sneller verwijderd voordat er een                
alternatief plan lag. We vinden het dan ook zeer spijtig dat we de ouders die altijd actief betrokken                  
waren bij het onderhoud niet eerder hebben kunnen informeren. Maar soms biedt een tegenslag              
ook weer nieuwe kansen. Doordat nu duidelijk is geworden dat het hekwerk, waar de              
verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, tevens voor een gevaarlijke situatie kan zorgen zijn we              
met de gemeente in gesprek om mogelijk het grasveld naast de gymzaal te betrekken bij ons                
speelplein. We hopen hier snel antwoord op te krijgen. Naast deze ontwikkeling zorgt de hovenier               
er tevens voor dat het speelplein daar waar nodig opnieuw bestraat wordt.  
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Kanjertraining in groep 3. 

In groep 3 hebben we het tijdens de kanjertraining         

gehad over de 4 petten. We hebben nagedacht        

over welke pet bij jou past en kwamen er achter          

dat je vaak meerdere kleuren petten op hebt. De         

kinderen hebben een tekening van zichzelf      

gemaakt met de pet die ze vaak op hebben. 

 

We leerden ook dit rijmpje: 

 

“Draag je de gele pet, dan voel je mee 

en als je rood opzet, wordt het lachen met z’n          

twee. 

Met de zwarte kleur, sleep je ze er doorheen. 

Draag de witte eronder, wees jezelf, heel bijzonder!” 
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BSO het Luchtkasteel: thema Disney 

Op BSO het Luchtkasteel zijn we het jaar magisch begonnen met het thema Disney. We kleden de boel leuk                   

aan met knuffels en boeken. Ook vragen we de ouders of ze thuis nog leuke attributen hebben. Natuurlijk                  

komen hier ook de nodige knutselwerkjes bij kijken. Gelukkig kun je met dit thema veel kanten op. Zo maken                   

we de feestelijke vlaggetjes, Simba en maskers. Komende maand gaan we Halloween in een Disney-jasje               

stoppen. Monsters en Co en heksen activiteiten komen aan bod. We maken appelmoes van rode appels                

(Sneeuwwitje) en Mike Kowalsky hangers. Kortom: volop Disney griezelplezier! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de IKC raad 

Wij zijn dit schooljaar gestart als IKC raad (Integraal Kind Centrum raad). De leden van de                
Medezeggenschapsraad (MR) en de Oudercommissie (OC) vormen nu samen 1 raad. In onze             
laatste vergadering van vorig schooljaar hebben we hiervoor de laatste puntjes op de i gezet.               
Afgelopen week hadden we onze eerste vergadering van dit schooljaar. 

Wat is de IKC raad? 

De IKC raad is een medezeggenschapsorgaan binnen het IKC en bestaat uit de Oudercommissie              
van de kinder- en peuteropvang en de MR van de basisschool. We denken actief mee in de                 
organisatie van het IKC en stemmen al dan niet in met én adviseren over onderwerpen die met het                  
beleid van het IKC te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de beleid tegen pesten, de financiële                
kaders, les- en openingstijden en passend onderwijs. We hebben een afvaardiging van ouders, een              
pedagogisch medewerker en leerkrachten aan tafel zitten. De juridische vormen van MR en OC              
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blijven bestaan. We vergaderen gezamenlijk om zo vraagstukken integraal te bespreken. Zo werken             
we samen aan een IKC waar onze kinderen prettig en veilig kunnen leren en spelen. 

Wie zitten er in de IKC raad? 

Vanuit de opvang zit pedagogisch medewerker Heidi Minkhorst aan tafel. En de ouders Suzanne              
van Deelen, Cynthia de Haar en Marloes van de Sant (nog tot in november en vanaf dan is de                   
samenstelling vanuit de OC; 1 medewerker, twee ouders). Vanuit de school hebben de leerkrachten              
Wouter Broens en Tibor Sealtiel zitting in de IKC raad en de ouders Stijn Bonnes en Rema van der                   
Linden. 

 
Wouter                     Suzanne                            Heidi                                 Cynthia 

 
Tibor                       Stijn                               Rema                                   Marloes 

Wat doet de IKC raad? 

We vergaderen ongeveer zes tot zeven keer per jaar en bespreken dan de onderwerpen die in ons                 
jaarplan staan. Een deel van de vergadering hebben we overleg met de directeur over de lopende                
zaken, nieuwe ontwikkelingen en de terugkerende beleidszaken. Ook vergaderen we een deel            
zonder de directeur. Hier is ruimte om bijvoorbeeld eigen initiatieven te bespreken of te              
brainstormen over beleidszaken. 

Contact met de IKC raad? 

Je kan ons benaderen voor algemene onderwerpen over de school waarover je met ons van               
gedachten wil wisselen. Het e-mailadres waarop we vooralsnog te bereiken zijn is            
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mrpiusx@delinge.nl (we werken aan een nieuw adres). Of je spreekt één van de leden aan op het                 
schoolplein. 

We hebben er zin in om er samen met het team van IKC Pius X weer een mooi schooljaar van te                     
maken. 

De IKC raad 

 

Onderzoek Universiteit Maastricht 

Vaders 
gezocht! 
Zou u ons meer    
willen vertellen  
over hoe u en uw     
kind omgaan met   
de zon?  

Dan zoeken wij  

onderzoek aan de Universiteit van Maastricht en zouden graag met vaders in gesprek             
gaan over de zonbescherming van kinderen. Dus, bent u een vader van kinderen in de               
leeftijd van 4 tot 12 jaar en wilt u ons hier meer over vertellen? Dan nodigen we u graag                   
uit voor een (telefonisch) gesprek! Aangezien uw mening en hulp voor ons van groot belang               
zijn, ontvangt u hiervoor een beloning van 10 euro in de vorm van een VVV-cadeaukaart.               
Mocht u geïnteresseerd zijn, klik dan op onderstaande link om uw gegevens achter te              
laten.  

 

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/preview/SV_57HUC8y2UPNu7Rz?Q_Surve
yVersionID=current&Q_CHL=preview  
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