Torenpraat
Schooljaar 2021-2022

14 januari ‘22

Coöperatief Leren
Samen Lerend Ontwikkelen
De Toren is een coöperatieve school. Al onze onderwijsprofessionals
zijn ‘level 3’ gecertificeerd. Met behulp van de 7 sleutels van
coöperatief leren betrekken zij alle leerlingen, in alle leerjaren
actief bij het leren. Hieronder zullen we een aantal van die sleutels
toelichten.
Didactische structuren worden gebruikt om het doel van de les te
behalen. Er zijn 2 soorten.
• Structuren om de sociale vaardigheid te vergroten en het
gevoel van veiligheid te bevorderen (KlasBouwers en
TeamBouwers);
• Structuren om informatie uit te wisselen, de denk- en
communicatievaardigheid te vergroten en om de leerstof
te oefenen of te herhalen.
KlasBouwers: doen we om het gevoel van saamhorigheid in de
stamgroep te vergroten.
TeamBouwers: doen we om het vertrouwen in en het respect voor de
leden van een team te vergroten. Een team is een groepje van 4
kinderen.
Leerlingen hebben veel sociale vaardigheden nodig om succesvol te
zijn met het werken met Coöperatieve Leerstrategieën en in het
leven. Deze sociale vaardigheden worden ontwikkeld tijdens de
toepassing van de verschillende didactische structuren.
Alle werkvormen moeten voldoen aan vier criteria. Deze noemen we
GIPS:
Gelijke Deelname (Het aandeel van iedere leerling aan de opdracht
is gelijk)
Individuele Aanspreekbaarheid (Iedereen is individueel in staat om
het antwoord of het product toe te lichten)
Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid (Leerlingen hebben elkaar
nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren)
Simultane Actie (Een groot aantal leerlingen is tegelijk actief)
Meer weten? Vraag er gerust naar, we vertellen er graag over.
Zelftesten
Voor leerlingen vanaf leerjaar 6 en al het onderwijspersoneel in de scholen
geldt het dringende advies om twee keer per week thuis een preventieve
zelftest doen, zo nodig met behulp van ouders of andere verzorgers. Dus
ook als uw kind geen klachten heeft willen we u vragen om te testen. Dit
om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Uw kind krijgt de
testen via school.

UPDATE
Corona
Als team zijn we heel blij dat
(bijna) alle kinderen weer op
school waren deze week!
Het is wel spannend….Met de
oplopende besmettingen in het
land, zijn we allemaal extra
voorzichtig.
De GGD adviseert op dit moment
om bij 3 positieve testen binnen
7 dagen in één groep (unit) in
quarantaine te gaan. Dit doen zij
om verdere verspreiding te
voorkomen. Wanneer er een unit
in quarantaine moet, zullen we
overgaan op thuisonderwijs. Dit is
op dit moment nog niet het
geval.
Gelukkig zijn we met een flexibel
team, waardoor (gedeeltelijke)
afwezigheid van juffen nog goed
zelf op kunnen vangen. Op deze
manier gaat het onderwijs voor
de leerlingen toch ‘gewoon’
door.

Vakantierooster
2022-2023
Hieronder vindt u het vakantierooster voor volgend schooljaar.
Zomervakantie

23 juli ‘22 t/m 4 september ‘22

Herfstvakantie

22 oktober ‘22 t/m 30 oktober ‘22

Kerstvakantie

24 december ’22 t/m 8 januari ‘23

Voorjaarsvakantie

18 februari ’23 t/m 26 februari ‘23

Pasen

10 april ‘23

Meivakantie

22 april ’23 t/m 7 mei ‘23

Hemelvaart

18 en 19 mei ‘23

2e Pinksterdag

29 mei ‘23

Zomervakantie

15 juli ‘23 t/m 27 augustus ‘23

Zodra de data van de studiedagen bekend zijn, zullen we deze met u delen.

Maandag 17 januari

Belangrijke
Data

Dinsdag 18 januari
Maandag 24 januari
Vrijdag 4 februari
Dinsdag 8 februari
Vrijdag 11 februari
14 – 16 februari

08.30 ONLINE – inloop. U ontvangt meer informatie
via Parro
OR-vergadering We zoeken nog nieuwe ouders!
Interesse? or.toren@dewaarden.nl
MR-vergadering
Leerlingen 12.30 uur uit
Studiedag Leerlingen vrij
Rapportfolio mee
Voortgangsgesprekken

