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Een "nieuwe" school
OBS De Dubbeldekker

Lees verder op pagina 3
Met ingang van het schooljaar 2007/2008 wordt op 2 Acisscholen Engels
gegeven in alle groepen. Te beginnen bij de jongste kleuters. Een impressie:

Earlybird in Action
Stelt u zich de kinderen van groep 1/2 in de kring voor. Ik laat
een kaart zien met daarop een blauw boek. Vingers schieten de
lucht in en een 4 jarige antwoordt “it’s a book!” Ik hoor een aantal anderen zachtjes tegen elkaar zeggen dat ze dat ook wisten…
Bij de deur word ik aangesproken door een kleuter die vertelt
“Miss Anne, ik ben on my bicycle”. Op de gang word ik nauwlettend in de gaten gehouden. “Kijk, daar loopt de Engelse juf”,
waarop een meisje reageert “die praat geen Nederlands hoor”.
“Hello Miss Anne!” roepen ze in koor!
Op 3 september maakte ik kennis met de kinderen van OBS De Klinker en OBS De Boomgaard. Met beide teams had ik al eerder kennisgemaakt en het enthousiasme waarmee ik op
de eerste dag de scholen binnenliep werd alleen maar versterkt door de positieve houding
en welwillendheid van de teams ten opzichte van dit nieuwe avontuur. Samen zullen we het
Engels op beide scholen integreren in het huidige programma.
De speelse en natuurlijke aanpak - de spelletjes en liedjes, rollenspelen en het gebruik van
veel drama en mimiek - zorgt ervoor dat de les in het Engels geen extra belasting is voor
(jonge) kinderen. Het programma sluit juist aan bij zowel het taalleervermogen van de
kinderen als de dagelijkse structuur die ze gewend zijn. Dat de kinderen gretig en nieuwsgierig zijn kan ik u verzekeren! Net als de voorbeelden uit de onderbouw aan het begin van
dit stukje, zijn ook de kinderen uit groep 4/5 en 6/7 (waar ik op De Klinker mee werk) erg
enthousiast. Uit zichzelf pakken ze een lastig werkblad met zinnen, om deze van het Engels
te vertalen naar het Nederlands. “Work in pairs” wordt vertaald als “werken in Parijs” en bij
“I don’t understand” lees ik “ik sta op de eerste plaats”. Jazeker, denk ik dan, omdat je het
probeert! “Geweldig. Keep up the good work.” English is fun!
Anne Boerendonk

Engels op De Boomgaard, spelenderwijs Engels leren
Moderne communicatiemiddelen brengen de ons omringende wereld steeds dichterbij.
Tientallen T.V.-stations, internet en telefonie stellen ons wereldwijd in staat contact met
de ander te maken. De voertaal is meestal Engels. Naar onze mening kunnen we er niet
omheen om in een wereld waar de afstanden tussen mensen steeds kleiner worden, zo
vroeg mogelijk met Engels te beginnen.
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Sinds 1985 gaven we Engels in de groepen 7 en 8, maar tijden veranderen….. ook in het onderwijs.
Vorig najaar besloten we op De Boomgaard het vak Engels breed in te voeren in ons onderwijsprogramma. Bij de voorbereidingen werden we geadviseerd door de heer Karel Philipsen van de
stichting EarlyBird uit Rotterdam.
Schoolbrede invoering zal enige tijd in beslag nemen. Dit jaar ligt het accent bij de groepen 1 en 2 en in iets
mindere mate in groep 3. Het is de bedoeling om volgend jaar het programma uit te breiden naar groep 4 en 5.
Het cursusjaar daarna hopen we dan Engels in de resterende groepen te kunnen invoeren. Intussen zullen we in
groep 7 en 8 Engels ook een “facelift”geven.
Engelstalig onderwijs wordt in de groepen 1, 2 en 3 verzorgd door onze vakleerkracht Anne Boerendonk (Miss
Ann). Aan elke kleutergroep geeft ze 3 keer per week les en één keer in groep 3. Verder helpt ze de collega’s
om Engelstalige activiteiten te ontwikkelen. In de herfstvakantie zijn 4 leerkrachten van De Boomgaard voor
een studiereis naar Canterbury geweest. Daarnaast krijgt het hele team een nascholingscursus om de eigen
taalvaardigheid op te frissen. De bevindingen tot op heden zijn zeer positief. Zowel kinderen als leerkrachten
zijn enthousiast. De kleintjes staan vaak te popelen om iets in het Engels tegen Miss Ann te mogen zeggen.
Vorige week vroeg een kleuter zich af of Miss Ann ook Nederlands kan spreken.
Kinderen op jonge leeftijd zijn heel ontvankelijk voor een vreemde taal. Het zou zonde zijn om deze gevoelige
periode onbenut voorbij te laten gaan. We beschouwen het Engels als een cadeautje voor de kinderen. Ze vertalen niet, maar zijn met allerlei activiteiten spelenderwijs bezig in een andere taal. Dat Engels ten koste zou gaan
van andere vakken is dus een misvatting.
Jan Visser, directeur OBS De Boomgaard, Mijnsheerenland

Engels op De Klinker: Jong geleerd is oud gedaan
Het bekende spreekwoord gaat zeker op voor het leren van een extra taal. Het waarom vraagt weinig toelichting. De internationalisering van de samenleving vraagt om het beheersen van meerdere
talen. Zowel bij studie als bij werk is met name het Engels een belangrijke communicatietaal geworden. Vroeg vreemde talen onderwijs (v.t.t.o.) biedt leerlingen daarom simpelweg betere kansen. De
mening dat het aanbieden van een extra taal het leren van de moedertaal benadeelt, is inmiddels
bij herhaling ingehaald door wetenschappelijk onderzoek waaruit het tegendeel blijkt.
Naast het belang van de beheersing van de Engelse taal, staat de wetenschap dat jonge kinderen een extra taal
op een natuurlijke manier en zonder veel inspanning kunnen leren. Een taal leer je het best wanneer je jong
bent. Dan kan gebruik gemaakt worden van een gevoelige periode voor het verwerven van een taal. Je leert
de taal dan ‘als vanzelf’. Het Engels krijgt op De Boomgaard en De Klinker dan ook een natuurlijke plaats in
het programma. Het komt niet zozeer ‘naast’ de andere vakken maar er vindt overlap met andere activiteiten
plaats. Zo kun je de muziekles of de gymles prima in het Engels geven en sla je twee vliegen in één klap.
Naast zinvol zijn de lessen voor leerlingen en leerkrachten een bron van plezier. Welke
didactische en pedagogische uitgangspunten je ook voorstaat, het Engels past daarin.
Wat wel aandacht verdient is straks de overstap naar het vervolgonderwijs. Leerlingen
die vanaf groep 1 Engels hebben ontvangen stromen dan met een hoog niveau van
beheersing de basisschool uit. De aansluiting op een school voor tweetalig of versterkt
Engelstalig onderwijs zou dan gewenst zijn. Daar ligt dan weer een uitdaging voor het
VO. Wie kan deze leerlingen een passend aanbod doen?
Zo ver is het nu nog niet. De leerlingen van De Boomgaard en De Klinker zijn nog maar
net begonnen aan hun loopbaan Engels. Voorlopig kunnen wij ons concentreren op de
eigen uitdaging om de nieuwe taal te integreren in ons onderwijs. Er wordt aan gewerkt
onze leerlingen zo spelenderwijs, vloeiend en accentloos Engels te leren spreken. Iets
waar veel volwassenen jaloers op zullen zijn.
Mariètta Vermaas, directeur OBS De Klinker, Oud-Beijerland

Acis gegroeid
Sinds 2004, toen Stichting Acis ontstond, groeit het aantal leerlingen
binnen het openbaar basisonderwijs in de Hoeksche Waard gestaag. Dit is opvallend,
want het aantal basisschoolkinderen in de HW daalt. Sinds 2006 heeft het openbaar
basisonderwijs meer leerlingen dan enige andere “onderwijszuil” in de Hoeksche
Waard.
Stichting Acis heeft onderzocht waar deze trend op is gebaseerd.

Wij zijn ingenomen met dit herfstrapport en zeer gemotiveerd in de toekomst nog betere resultaten te behalen. Wij danken de ouders voor het vertrouwen in onze scholen.
Hieronder treft u de leerlingenaantallen op de landelijke teldatum 1 oktober:
Leerlingentotaal Acis
Marktaandeel basisonderwijs Acis
2004: 3481 leerlingen
2004: 40,72%
2005: 3503 leerlingen
2005: 40,03%
2006: 3520 leerlingen
2006: 41,10%
2007: 3566 leerlingen
2007: 42
% (naar schatting)

Een “nieuwe” school:
OBS De Dubbeldekker,
Numansdorp
Met ingang van het nieuwe schooljaar
heeft Stichting Acis er een nieuwe school
bij: OBS De Dubbeldekker. Het is de
voortzetting van OBS Middelsluis en Welkerschool, die al een aantal jaren onder
één dak gehuisvest waren. Daarom is de
fusie nu een logische stap.
In de afgelopen jaren hebben de beide teams
en de medezeggenschapsraden intensief met
elkaar samengewerkt aan een nieuwe structuur voor de school en werd het onderwijs
afgestemd. Hierdoor kon de fusie geruisloos
verlopen. Toch viel in de zomervakantie
ook nog het nodige te doen. Er moest flink
worden gesjouwd, want de school kreeg een
geheel nieuwe indeling. Ook werden in enkele
lokalen de oude schoolborden vervangen
door moderne digitale schoolborden.
Na de zomervakantie werd De Dubbeldekker
geopend met het knippen van een lint, het
oplaten van bijna 300 kleurige ballonnen en
het onthullen van het nieuwe logo. Ook werd
de nieuwe directeur, de heer T. Zondervan,

gepresenteerd.
De nieuwe Dubbeldekker heeft 13 groepen en
is een van de grootste scholen van Stichting
Acis. Door zijn gunstige ligging heeft de
school uitstekende kansen om in de komende
jaren uit te groeien tot een “brede school.”
Ook nu al zijn voorzieningen als peuterschool, buitenschoolse- en kinderopvang
binnen handbereik.
Goede reis, Dubbeldekker!
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Ouders van onze leerlingen zijn gemiddeld zeer tevreden over de volgende items:
- de kwaliteit en motivatie van de leerkrachten
- de sfeer in de scholen
- de begeleiding van de leerlingen
- de schoolregels, rust en orde
- het contact met de school (informatievoorziening)

Even voorstellen, de 6 nieuwe directeuren van Acis:
Voor de zomervakantie namen wij afscheid van enkele directeuren. Er zijn goede opvolgers voor de
vertrokken directeuren gevonden. Zij stellen zich hier aan u voor:
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Albert Schweitzerschool; Oud-Beijerland, de heer C. Bosmans,
Cees Bosmans heeft ruim 28 jaar onderwijservaring in het openbaar basisonderwijs,
maar ook in het speciaal onderwijs (cluster IV). In 2004 werd hij locatiemanager van
Het Tij en De Kreek te Dordrecht. Het Tij biedt onderwijs binnen het (V)SO aan jongeren van 12 tot 20 jaar met voornamelijk autismespectrumstoornissen; op De Kreek
wordt onderwijs geboden aan leerlingen van 8 t/m 19 jaar met voornamelijk sociaalemotionele stoornissen. Na drie jaar werken met pubers verlangde hij terug naar het
basisonderwijs.

De Gouwaert, Goudswaard; de heer J. Stam
Jan Stam heeft ruim 30 jaar ervaring opgedaan binnen het
openbaar onderwijs in Dordrecht.. Van 1987 tot 2002 was hij
directeur van een basisschool. In 2002 werd hij directeur van de
Dordtse Buitenschool, een school voor langdurig zieke kinderen
(speciaal onderwijs). Zijn hart ligt echter toch het meest bij het
reguliere basisonderwijs. Op De Gouwaert krijgt hij die kans.

De Dubbeldekker, Numansdorp; de heer T. Zondervan
Ton Zondervan begon zijn loopbaan ruim 30 jaar geleden als leerkracht in
’s-Gravendeel. Op de obs Willem de Zwijger, later De Schelf.
Van 1991 tot 2000 was hij directeur van een school in Aalst.
Vanaf 2000 was hij meerscholendirecteur in de gemeente Buren.
De vacature op De Dubbeldekker heeft hem teruggebracht naar De Hoeksche
Waard.

De Takkenbosse, Numansdorp; mevrouw A. ter Riet
Andrea ter Riet woont in Strijen. Zij startte haar loopbaan in het onderwijs
in 1974 en deed ervaring op binnen het basisonderwijs, het speciaal
basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en binnen het bedrijfsleven.
Zij was beleidsmedewerker bij de gemeente Barendrecht en bij Bureau
Halt. De laatste jaren is mevrouw ter Riet sectormanager VMBO aan de
RSG Hoeksche Waard, locatie Koninginneweg. Zij is daar verantwoordelijk
voor het onderwijs en de leerlingenzorg. Andrea ter Riet start haar
werkzaamheden op De Takkenbosse op 12 november.

De Vlashoek in Westmaas en De Julianaschool in Schenkeldijk
kregen ook een nieuwe directeur. Deze nieuwe schoolleiders
waren al bekend binnen Acis:
- mevrouw Wissink was al jarenlang adjunct-directeur van De
Vlashoek en heeft nu de eindverantwoordelijkheid gekregen.
- de heer Schellekens was voorheen directeur van de Welkerschool/Middelsluis in Numansdorp.

Koningin Beatrix op bezoek bij de OBS De Hooistoof

Acis
actueel kort
o H
 et laatste nieuws over
het onderwijs in het
algemeen en Acis in het
bijzonder is steeds te
vinden op onze website:
Wij raden u aan www.
acishw.nl. op te nemen in
uw lijst “favorieten”.
o V
 oor de schooldirecteuren
wordt een tweedaagse
nascholing georganiseerd
op 15 en 16 november.
Thema is: Het professionaliseren van schoolteams en het realiseren
van veranderingstrajecten.
o O
 p woensdagmiddag 21
november organiseert
Stichting Acis een studiemiddag voor al het onderwijsgevend personeel in
Alcazar te Puttershoek.
o H
 et jaarverslag 2006 van
Stichting Acis treft u aan
op onze website onder
“organisatie”.

Heien in Strijen
Al enkele jaren heeft Stichting Acis intensief
met de gemeente Strijen gewerkt aan de
realisatie van een nieuw gebouw voor de
OBS De Striene en de OBS De Patrijspoort
in Strijen. In het nieuwe gebouw, dat aan
De Dam zal worden gerealiseerd, zal
wethouder
ook peuterspeelzaal Olleke Bolleke en
Van Tilborg
buitenschoolse opvang ’t Kraaienest worden
gehuisvest. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 6
november jl. ruim 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de
nieuwbouw.
De bouw van de brede school kan in februari 2008 van start gaan.
De school wordt gebouwd door aannemer Gebr. Hoogwerff BV uit
Strijen.
De school krijgt 14 lokalen, 2 speellokalen en diverse nevenruimten.
Naast de school zal Woningstichting De Maashoek tegelijkertijd
18 appartementen laten verrijzen. Het gemeentebestuur van
Strijen is trots dat met de bouw van de brede school het integrale
huisvestingsplan 2001 in zijn geheel zal zijn uitgevoerd.
“Wij zijn van mening dat niet alleen het onderwijs maar ook de
buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal straks goed gehuisvest
zijn,” aldus wethouder Wilko van Tilborg.
De vervangende nieuwbouw voor de OBS De Hooistoof in
Strijensas zal in december a.s. reeds van start gaan. De Hooistoof
komt in een nieuw complex waar Woningstichting De Maashoek ook
appartementen zal realiseren. De Hooistoof krijgt de beschikking
over 3 leslokalen en een speellokaal.
De samenwerking tussen de gemeente Strijen, woningstichting De
Maashoek en Acis verloopt uitstekend.
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Op 7 november, brengt koningin Beatrix een bezoek aan
de Hoeksche Waard. Alle vijf
gemeenten worden bezocht.
In de gemeente Strijen brengt
hare majesteit een bezoek aan
de openbare basisschool De
Hooistoof.

Het knusse karakter van deze
dat zij zoveel mogelijk met de kindorpsschool met 28 kinderen en
deren alleen wil zijn. Hoogwaardigde bijdrage van de leerlingen bij
heidsbekleders worden opgevande opening van recreatiegebied De
gen in de nabij gelegen kerk. De
Oeverlanden maakten dat de eer
leerlingen van De Hooistoof krijgen
aan deze school te beurt viel. De
de koningin dus echt even voor
koningin heeft ongeveer 30 minuzichzelf. Een unieke ervaring.
ten in de overvolle agenda vrijgemaakt om met
de 8 leerlingen
uit de hoogste
groepen van De
Hooistoof te praten. De koningin
heeft de wens
uitgesproken dat
dit onderdeel
van haar bezoek
een informeel
karakter heeft.
De kinderen van de Hooistoof in 2006 bij de opening van het
natuurgebied De Oeverlanden
Dat betekent

Schoolzwemmen gemeente Binnenmaas
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Sinds de afschaffing van het schoolzwemmen
in Binnenmaas, ruim een jaar geleden,
heeft Stichting Acis steeds geijverd voor
herinvoering. Immers, niet alle kinderen
krijgen particuliere zwemlessen.
In onze waterrijke omgeving zouden zij onnodige
risico’s lopen. Maar ook voor kinderen die al
een zwemdiploma hebben is schoolzwemmen
goed. Door wekelijkse oefening wordt de
zwemvaardigheid vergroot. Bovendien is
het schoolzwemmen een uitstekende (natte)
gymnastiekles.
Onderwijswethouder Lafeber toonde zich
eveneens voorstander van herinvoering van

het schoolzwemmen. Door zijn inzet zal het
schoolzwemmen met ingang van 1 september
a.s. in de groepen 4 en 5 op de scholen in
Binnenmaas op het lesrooster terugkeren. Hiermee
is ook het schoolzwemmen voor de groepen 4
en 5 in ’s-Gravendeel gered. En niet alleen dat,
ook de toekomst van het zwembad De Wellen in
’s-Gravendeel ziet er rooskleuriger uit.
Schoolzwemmen is belangrijk voor de exploitatie
en de bezettingsgraad van het zwembad.
Nadat het schoolzwemmen in Binnenmaas weer
zal zijn ingevoerd blijft er nog één gemeente over
waar het schoolzwemmen ontbreekt. Hopelijk zal
Korendijk het voorbeeld van Binnenmaas volgen.

Protocol medicijngebruik
Scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met verzoeken van ouders om hun kind onder
schooltijd medicijnen toe te dienen. Soms gaat het om betrekkelijk zware medicijnen.
Wanneer de school op het verzoek van de ouders in gaat,
neemt de directie van de school, en daarmee impliciet het
schoolbestuur, een grote verantwoordelijkheid op zich.
In een enkel geval wordt zelfs gevraagd of het onderwijspersoneel medische handelingen wil verrichten. Leerkrachten zijn
vaak niet voldoende toegerust om dergelijke handelingen op
verantwoorde wijze uit te voeren. Elke situatie is weer anders.
Om duidelijkheid te creëren heeft Stichting Acis een protocol
medicijngebruik opgesteld. U treft het aan op onze website
www.acishw.nl onder “beleid”. Vragen hierover kunt u stellen
aan de schooldirecteur of aan de medewerkers van het bestuurskantoor.

Vakantierooster 2008-2009
herfstvakantie

zaterdag

18-10-08

Acis studiedag

woensdag 19-11-08

t/m

zondag

26-10-08

kerstvakantie

zaterdag

20-12-08

t/m

zondag

04-01-09

voorjaarsvakantie

zaterdag

21-02-09

t/m

zondag

01-03-09

paasvakantie

vrijdag

10-04-09

t/m

maandag

13-04-09

meivakantie

zaterdag

25-04-09

t/m

zondag

10-05-09

hemelvaartsvakantie

donderdag 21-05-09

t/m

zondag

24-05-09

pinkstervakantie

zaterdag

30-05-09

t/m

maandag

01-06-09

zomervakantie

zaterdag

11-07-09

t/m

zondag

23-08-09

(* Het vakantierooster
2007/2008 en
2009/2010 treft u aan
op onze website:
www.acishw.nl)
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Stichting ACIS
Openbaar Primair Onderwijs
Hoeksche Waard

Wilhelminastraat 6a

T 0186 - 60 58 00

F 0186 - 60 58 20

E info@acishw.nl

website: www.acishw.nl

Bij de projecten moeten de leerlingen in een
team samenwerken. Om tot een goed eindproduct te komen is deze samenwerking

Acis en de Regionale Scholengemeenschap in
Oud-Beijerland zijn de twee aanbieders van
openbaar onderwijs op ons eiland. Veel leerlingen uit het openbaar basisonderwijs stromen
door naar de RSG. Daarom werken RSG en Acis
goed samen. Via Acis actueel houden wij u op
de hoogte van ontwikkelingen op de RSG.

www.wsns-hw.nl

De projecten doen een groot beroep op de
creativiteit van de leerlingen. Bij alledrie de
wedstrijden is het belangrijk dat de leerlingen
met een origineel idee komen. Alleen een origineel spel of een originele website maakt kans
om bij Make-a-Game of Thinkquest in de prijzen
te vallen. Bij de Lego Robot wedstrijd moet er
naast het programmeren van de robot ook een
onderzoeksproject gedaan worden. Dit jaar
moet het energieverbruik van een gebouw naar
keuze onderzocht worden. Het team moet met
eigen ideeën komen om het energieverbruik van
het gebouw omlaag te krijgen. Ook moeten ze
proberen om meer alternatieve energiebronnen
te gaan gebruiken. Hoe origineler het plan, des
te meer kans om te winnen!

De ervaringen die de RSG de laatste jaren heeft
opgedaan met deze (voor de leerling) aansprekende projecten zijn erg positief. Tussen de leraar/coach en het team ontstaat vaak een bijzondere band, wat de gewone lessen ook weer ten
goede komt. Daarnaast is de wedstrijddag van
de Lego Robot wedstrijd en de finaledag van de
Make-a-Game en Thinkquest wedstrijd één groot
feest voor de leerlingen. Ondertussen is er op de
RSG een duidelijke trend te zien. De leerlingen
die al eens aan een project hebben meegedaan
willen vrijwel allemaal het jaar daarna weer
meedoen. Het aantal deelnemende teams stijgt
ieder jaar aanzienlijk. Ook wordt het niveau van
de eindproducten steeds hoger.
Dit schooljaar zal Marcel Eggen als ervaringsdeskundige betrokken zijn bij trainingen die Kennisnet aanbiedt aan teams die aan de Make-a-Game
wedstrijd willen meedoen. Op deze manier hoopt
hij dat ook andere scholen in de toekomst gaan
profiteren van de meerwaarde van deze leerzame, maar vooral ook leuke, projecten.

		

Waarom hebben deze projecten een grote
meerwaarde?
Allereerst speelt de enorme motivatie bij de
leerlingen een belangrijke rol om tot een goed
eindresultaat te komen. Bij de Make-a-Game
wedstrijd en bij Thinkquest kunnen de leerlingen
mooie prijzen winnen. Als een team wint krijgt
ieder lid van dat team een Nintendo WII inclusief
een sportspel. Daarnaast ontvangt het hele team
€ 1000,-. Bij de Lego Robot wedstrijd gaat het
meer om de eer. De wedstrijd vindt plaats over
de hele wereld. Van Japan tot in de Verenigde
Staten proberen leerlingen dezelfde missies op te
lossen. Als het team goed genoeg is kan het na
de regionale finale doordringen tot de Benelux
finale. Als het ook hier in de prijzen valt mag het
team door naar de Europese finale of zelfs naar
de wereld finale in Atlanta.

Een ander belangrijk aspect van de projecten is
het maken van een planning. De projecten zijn
heel omvangrijk en duren meestal twee tot drie
maanden. Je kan dus niet zomaar aan de slag
gaan. Er zal eerst nagedacht moeten worden
over wat er allemaal wanneer moet gebeuren.
Het komt er vrijwel altijd op neer dat de leerlingen tegen het einde van het project de planning
zullen moeten aanpassen. Meestal moet er op
het laatst veel meer tijd in gestoken worden om
alles alsnog voor elkaar te krijgen. Er wordt een
groot beroep gedaan op het doorzettingsvermogen van de leerlingen.

3271 BZ Mijnsheerenland

Het aardige is dat deze projecten toepasbaar
zijn voor elk niveau en elke leeftijdscategorie.
Zo doen aan de Make-a-Game wedstrijd zowel
eerste als zesde klassers van de RSG mee van
zowel de locatie Hoefsmid als de locatie Koninginneweg.

Acis Actueel wordt uitgereikt
op alle Acis-scholen en
verschijnt drie maal per jaar

M

arcel Eggen, docent Informatica aan
de RSG Hoeksche Waard, laat zijn
leerlingen regelmatig in groepsverband aan grote (voor de leerling) aansprekende projecten werken. Deze projecten
hebben volgens hem, als aanvulling op de
traditionele manier van lesgeven, een grote
toegevoegde waarde. Voorbeelden van deze
aansprekende projecten zijn: de Lego Robot
wedstrijd, Make-a-Game en Thinkquest.

heel belangrijk. Ieder kind heeft zijn sterke en
zwakke punten. Door goed te kijken naar ieders
kwaliteiten en deze te gebruiken krijg je een zo
optimaal mogelijk eindproduct. Iedere leerling
krijgt zijn eigen rol binnen het project. Zo zijn er
bij Make-a-Game programmeurs nodig maar ook
leerlingen die de verhaallijn van het spel verzinnen. Andere leerlingen houden zich weer bezig
met het maken van de tekeningen en plaatjes
van het spel. Ook moeten er leerlingen zijn die
de gebruikershandleiding en een juryverantwoording schrijven. Als leraar/coach moet je dit
proces goed in de gaten houden. Er mogen geen
leerlingen buiten de boot vallen. Ook is het niet
de bedoeling dat één leerling alles doet.
Bij Make-a-Game en bij Thinkquest moet er een
verslag worden gemaakt over de samenwerking
binnen het team. Bij de Lego Robot wedstrijd
wordt het team ondervraagd door een teamworkjury. Hier is zelfs een aparte teamwork prijs.
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