OBS DE BLINKERTSCHOOL:
MEEST INNOVATIEVE SCHOOL in schooljaar 2005-2006

Ieder jaar reikt De Basis, bestuur van het openbaar onderwijs in Arnhem, deze
prijs uit aan een school, die
een bepaalde vorm van vernieuwing heeft doorgevoerd. Om voor deze prijs in
aanmerking te komen moet
voldaan worden aan bepaalde criteria. Deze behelzen
o.a.:
- Is de inzending vernieuwend ?
-␣ Draagt de inzending bij
aan de verbetering van
het primaire proces ?
-␣ Kunnen andere scholen
er iets van leren?
De inzending betreffende
de nominatie van de Blinkertschool luidde als volgt:
“Dit schooljaar is op De Blinkertschool een start gemaakt
met een nieuwe visie. Het
team wil – veel meer dan tot
nu toe – kijken naar kinderen en wat zij nodig hebben
in hun ontwikkeling. Kortom,
meer vraaggestuurd werken. Daarnaast vinden we
het belangrijk dat leerkrachten plezier in hun werk hebben. Immers, als dat zo is,
dan stralen zij dat weer uit
naar kinderen. Kinderen op
hun beurt hebben daardoor
ook meer plezier, zitten daardoor beter in hun vel en komen beter tot leren en tot
ontwikkeling.
We zijn dit jaar gestart met
de Klusterkluts. Het houdt in
dat talenten van leerkrachten worden ingezet:
Paul de Brouwer speelt in
een muziekband; hij geeft nu
muziekles.

Gerda de Jong speelt in de
theatergroep Kunst en Vliegwerk; zij geeft drama.
Yvonne Evers tekent erg
goed en exposeert met haar
eigen schilderijen; zij geeft
handvaardigheid/tekenen.
Daarnaast geven leerkrachten lessen in vakken waarmee zij zelf affiniteit hebben,
zoals tekenen, creatief schrijven, techniek, Spaans en
koken.
Deze lessen worden gegeven in een cyclus van drie
weken. De vorm is groepsdoorbroken. Op vrijdagmiddag gaan de kinderen van de
groepen 5 t/m 8 in 8 kleinere groepen (ca. 15 kinderen)
uiteen. Volgens een wisselrooster hebben zij twee verschillende activiteiten op die
middagen. Op jaarbasis krijgen de kinderen dan ca. 10
lessen in de verschillende
vakken.
Op woensdagochtend gebeurt ditzelfde in de onderbouw. De groepen _ gaan in
groepsdoorbroken groepjes
uiteen en krijgen les in techniek, tekenen, handvaardigheid, muziek en drama. Ook
in de groepen 3 en 4 is voor
dezelfde organisatievorm en
activiteiten gekozen.
Het resultaat is geweldig.
Kinderen leren heel veel en
met veel plezier van hun enthousiasme uitstralende
leerkrachten. Bovendien
heerst er heel veel rust in de
school op deze dagen. Als
team delen we samen verantwoordelijkheden en kennen en volgen op dit gebied
samen de leerlingen.

De volgende stap zal zijn het
beschrijven van de leerlijnen
voor de vakgebieden en het
bijhouden van de resultaten
ervan.
Schoolbreed heeft het tot
gevolg dat het organisatieveranderingsproces gedragen wordt door het hele
team. We zien op de creatieve gebieden dat het een
groot effect heeft. Dit geeft
ons energie voor het verdere veranderingstraject.

impact op leerkrachten en
kinderen maakt dat anderen
met dit idee morgen hun
voordeel kunnen doen. Het
voorbeeld leert ons ook dat
je een onderwijsvisie die
groot en veelomvattend is
op een klein terrein vormt
kunt geven, en dat je als je
dat terrein goed weet te kiezen onmiddellijk effect bereikt en energie vrijmaakt
om het traject verder uit te
breiden.”

De overwegingen die de jury
had bij de toekenning van de
prijs zijn opgenomen in een
juryrapport met de volgende inhoud:
“De jury wil de prijs dit jaar
toekennen aan het team van
De Blinkert voor haar klusterkluts. De eenvoud van het
idee gepaard aan de enorme

Het team was zeer verrast en
natuurlijk heel erg blij met
deze prijs. Wij ervaren inderdaad dat onze klusterkluts
een goed fenomeen is. Met
het uitbouwen ervan op de
‘leer’vakken zijn we vanuit
deze positieve ervaring bezig. In het nieuwe schooljaar
zal deze vorm van nieuw leren zeker gestalte krijgen.

BASISSCHOOL “DE KRINGLOOP” HEETTE TIJDELIJK
“DE KLEIKLONT”
Vrijdag 24 februari jl. Het was
weer zo ver. Het carnavalsfeest barstte los op de katholieke basisschool “de Kringloop”, die op die dag was omgedoopt tot “de
Kleiklont”. Alle kinderen en hun meesters en juffen hadden zich allemaal
zeer feestelijk uitgedost, om één
dagje het harde
werken terzijde te
schuiven en zich in
het feestgedruis te
storten.
Zoals het echte carnavalsfeest
kwam de Raad van Elf als eerste het podium op, gevolgd
door Prins Delano en zijn gemalin prinses Britt. Nadat de
directeur, Ton Meboer, de
sleutel van de school had overhandigd aan de Prins, kon deze

middels enkele feestregels duidelijk maken dat deze hele dag
verplicht gefeest werd. Hierna
namen de Raad van Elf, Prins
Delano en prinses Britt plaats

naast het podium om te genieten van de ingestudeerde stukjes van de verschillende kinderen uit de verschillende groepen. Tot slot werd er een heuse polonaise gehouden. HET
WAS EEN FEEST OP DE
KRINGLOOP, ALAAF!

○ ○ ○ ○ Nieuws

Op 22 maart jl. heeft het team van de Blinkertschool een
trofee uitgereikt gekregen voor het meest innovatieve project binnen het openbaar onderwijs in het afgelopen jaar.
De prijs bestaat uit een wisseltrofee – een blauwe aardewerk vaas met een kroon staande op een sokkel met gravure – en een geldbedrag van 500 euro.
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VOLKSUNIVERSITEIT ARNHEM
De Volksuniversiteit Arnhem organiseert cursussen/lezingen en workshops voor iedereen.
Nadere informatie daarover kan worden ingewonnen bij de Volksuniversiteit Arnhem, Coehoornstraat 17, 6811 LA Arnhem, tel. 026 - 442 23 63 of mail naar volksuniversiteit.arnhem@csnet.nl
Hun website is: www.volksuniversiteit.nl/arnhem
Die informatie is ook te raadplegen op het kantoor van de Wijkvereniging Elderveld, Leimuidenplaats
22a, op werkdagen van 9.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00 uur; tel. 026 - 381 07 98.

○○○○○○○○○○○○
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COLLECTANTEN
De Maag Lever Darm Stichting
zoekt nog collectanten in Elderveld. Helpt u mee collecteren?
De collecteweek is dit jaar van
11 t/m 17 juni. Met één of twee
uurtjes collecteren bij u in de
straat of om de hoek helpt u de
Maag Lever Darm Stichting om
- vaak levensreddend - onderzoek te financieren en voorlichting te kunnen geven. U kunt zich
aanmelden als collectant bij Lisanne Teunissen (contactpersoon Elderveld) via 026 - 389 02
25 (tussen 20.00 en 21.00 uur),
of op de website van de stichting www.mlds.nl. Dank u wel!
De Maag Lever Darm Stichting
wil ziekten in het maag-, leveren darmstelsel voorkomen en
bestrijden. Daarom financiert de
stichting onderzoek, geeft zij
voorlichting en biedt zij zorg en
ondersteuning aan patiënten,
betrokkenen en hun organisaties. In Nederland hebben twee
miljoen mensen te maken met
een spijsverteringsziekte. Dat is
niet te verteren!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○

Puzzel rubriek

HAD UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

○ ○ ○ ○ Nieuws

HIER
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○○○○○○○○○○○○

Met dank
aan onze
adverteerders
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Marcusestraat 18
6836 JB Arnhem

intuïtieve massage

Tel. 026-3253026 of
055-3556648 (12-15 uur)
06-52153399

€
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€

