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De Paus Joannes, de wijkschool voor zichtbaar lerende Kanjers!  

 

 

Leren Zichtbaar Maken (LZM) 

Afgelopen week hebben de leerkrachten een klassenbezoek gehad van onze begeleider in het proces 

van LZM Peter Pijl. De leerkrachten hebben vooraf nagedacht over welk effect zij wilden hebben op 

hun leerlingen met hun geplande onderwijs. Hierop kregen zij feedback via tops en tips. 

Er was een mooie rode draad te vinden: 

- Van Wie weet het antwoord op…? Naar Denk allemaal eens na over….  

Zo zorg je er voor dat alle leerlingen nadenken en niet alleen de leerlingen die het weten. 

- We kunnen nog meer structuur aanbrengen bij het samen leren. Hoe zorg je ervoor dat niet 

één (ijverige) leerling in een groepje al het werk doet, maar dat iedereen evenveel bijdraagt en 

evenveel aan het leren is? 

- We willen als leerkrachten te snel antwoorden weggeven of extra instructie geven als een 

leerling het even niet weet. Het is mooier om leerlingen te laten verwoorden wat ze al wel en 

nog niet weten en duidelijke succescriteria op te stellen zodat zij altijd zelf tot een antwoord 

kunnen komen. Het antwoord is niet van belang, maar juist de weg ernaar toe. 

Je bent nooit te oud om te leren, toch? Of wat bij ons beter van toepassing is… 
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Een Kanjergesprek 

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar hebben we als onderdeel van de Kanjertraining met de 

leerlingen (5 t/m 8) het Kanjergesprek besproken. Het Kanjergesprek is bijzonder helpend om 

gevoelens met elkaar te delen en om conflicten te voorkomen en/of op te lossen.  

 

Wanneer je een vervelend gevoel hebt door het gedrag van de ander, dan ga je in gesprek op de 

Kanjer-manier! 

 

Je benoemt eerst hoe je je voelt en waar je last van hebt. 

"Ik vind het vervelend dat...   je niet reageert wanneer ik je iets vraag." 

 

Daarna vraag je naar de bedoeling van de ander. 

"Is het jouw bedoeling om...    mij te negeren?" 

 

Er zijn dan twee antwoorden mogelijk: 

"Ja, het is mijn bedoeling om...    jou te negeren." of "Nee, het is niet mijn bedoeling om...    jou te 

negeren." 

 

Bedank de ander voor zijn eerlijke antwoord, en vertel vervolgens wat je graag zou willen. 

"Dank je wel voor jouw eerlijke antwoord. Zou je mij dan willen vertellen waarom...    je mij wil 

negeren?" 

Of: 

"Fijn dat het niet jouw bedoeling is om mij te negeren. Ik zou het fijn vinden wanneer je...    mij 

antwoord geeft wanneer ik je iets vraag. Kan er erop vertrouwen dat...   je dit gaat doen?" 

 

Het bovenstaande gesprek maakt duidelijk dat de focus ligt op het informeren naar elkaars gevoelens, 

onderling afstemmen en afspraken maken voor de toekomst. De focus ligt niet op wat er vorige week, 

in de vakantie of twee jaar geleden is gebeurd. Hier is immers niets aan te veranderen en is niet 

helpend om te komen tot een oplossing.  

 

Goed om te weten: Een Kanjergesprek is altijd tussen twee personen. 

Vriendjes en vriendinnetjes die elkaar willen helpen, doen dit door de tip te 

geven om een Kanjergesprek te beginnen. Vervolgens nemen zij afstand om 

ruimte te bieden voor een Kanjergesprek en daarmee een oplossing voor het 

probleem of conflict.  

 

Ook de komende weken zullen we de leerlingen coachen bij en feedback geven op het Kanjergesprek! 
 

Schoolgids 

Op de website staat de vernieuwde versie van de Schoolgids. Hierin staan een aantal praktische zaken 

vermeld over het reilen en zeilen in onze school. De schoolgids wordt regelmatig bijgewerkt. 
 

  



Uitnodigingen kinderfeestjes 

Wij doen een vriendelijk verzoek om op school geen uitnodigingskaarten voor een verjaardagspartijtje 

uit te delen. Dit wil nogal eens pijnlijk overkomen voor de leerlingen die niet uitgenodigd zijn.  

NPO-gelden 

Een deel van de NPO-gelden wordt ingezet om leerkrachten te faciliteren en 

duurzaam bij te scholen zodat zij hun onderwijs beter kunnen af stemmen op 

de kinderen in hun klas. Dat betekent dat zij hun onderwijs goed plannen 

zodat kinderen doelgericht kunnen oefenen. 

 

Dat betekent dat er de komende periode een invaller zal zijn in de klas van 

de kinderen. De leerkracht gaat dan samen met de IB-er het onderwijs voor 

de komende periode plannen. 

 

 
 

Buitenschoolse opvang 

Weten jullie dat Columbus Junior bij ons op school ook buitenschoolse opvang verzorgd?  Op 

maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 -18.00 uur. Ook vakantie, studiedagen of voorschoolse 

opvang is mogelijk.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Kremer Teamleider 

e.kremer@columbusjunior.nl  of kijkt u op www.columbusjunior.nl  

 

 

De OR zoekt hulp! 

We kunnen ons voorstellen dat je als nieuwe ouder wat meer betrokken wilt zijn bij de 

school van je kind. Dat kan o.a. via een ouderraad, medezeggenschapsraad, 

luizenouders of de tuinploeg! 

 

De OuderRaad zoekt nog leden die het leuk vinden om een feestje mede te organiseren i.s.m. 

teamleden. Er liggen draaiboeken klaar en vinden daarbij nieuwe input altijd fijn!  

 

De tuinploeg zoekt nog mensen die het heerlijk vinden om te helpen bij kleine snoei, veeg en 

knipwerkzaamheden. Je hoeft geen groene vingers te hebben en als je die toch hebt is dat ook meer 

dan welkom. 
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OR:   vergadert maandelijks op maandag van 20.00 -21.00 uur 

Tuinploeg:  In de maanden september, november, maart en mei één avond die ingepland wordt 

  afhankelijk van het weer en de werkzaamheden. 
 

Thema boerderij in groep 3 

Twee jaar geleden hebben we ons onderwijs in groep 3 op de kop gegooid. We hebben de methode 

los gelaten en leren de leerlingen het lezen en schrijven thematisch. Zo kunnen we beter afstemmen 

op de verschillen in een groep. De één leest en schrijft al volop, de ander leert nu de klanken aan letter 

te verbinden. Hierbij een mooi voorbeeld van oriëntatie op het thema de boerderij (woordweb 

maken). Wat weet je al van de boerderij? De één schrijft al woorden, de ander tekent dat wat hij al 

weet. Verschil mag er bij ons zijn! 

 
 

Oud Papier 
Morgen wordt het oud papier verzameld. Jullie zijn van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur! 
 
Eén keer in de maand staat er op het schoolplein een container waarin oud papier verzameld wordt. 
Ouders, de buurt en andere belanghebbende kunnen hier hun oud papier kwijt. De leerlingen van 
school krijgen per ingeleverde doos een stempel op een stempelkaart. Bij een volle stempelkaart 
kunnen zij inleveren bij Ijssalon Paul Wilderink en ontvangen zij een ijsje. De coördinatie en de hulp bij 
het verzamelen wordt georganiseerd door de OR. Het geld dat het oud papier oplevert wordt gebruikt 
voor het organiseren van schoolse activiteiten. Dus hoe meer papier, hoe meer geld voor de school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Heb je nog vragen? 

Voor vragen of verdere informatie mogen jullie Aafke Slotman mailen of bellen  
directie@pausjoannes.com of op nummer 053-5721808. 
 

 

Via http://snelnaar.pausjoannes.com kunnen jullie de actuele agenda, actueel nieuws en de 

Nieuwsflits zien! Via de snelkoppelingstekens in de zwarte balk kunnen jullie ons telefonisch of per 

mail bereiken en de school volgen op Facebook en Twitter. 
 

  

  

Een fijn weekend toegewenst! 

Groetjes  

Team Paus Joannes 
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