KOContact – school (7)
Beste directies, leerkrachten en onderwijsassistenten,
Binnenkort gaan de scholen weer helemaal open en rekent iedereen op uw inzet.
Na drie weken gedeeltelijk naar school starten de meeste kinderen op 8 juni
weer met de gewone lesdagen.
In deze KOContact denken we graag met u mee. We blijven achter u staan!

Bepalen van ontwikkeling van leerlingen - toetsen
In de vorige KOContact scholen schreven we meer in algemene zin over het afnemen
van toetsen. De overweging ‘Waarom toetsen we en welke toets nemen we af? ‘ is
de vraag die aan het toetsen voorafgaat. Als aan de basisvoorwaarden is voldaan op
pedagogisch en organisatorisch gebied, is het goed mogelijk om begin juni een
aantal toetsen af te nemen. Een analyse van deze toets resultaten levert informatie
op over wat de leerling nodig heeft.
Als je constateert dat de (cognitieve) groei in de afgelopen periode is gestagneerd, is
het zaak om na te denken over de leervoorwaarden voor het volgende schooljaar. Is
er een achterstand ten opzichte van de groep of ten opzichte van wat op grond van
de eigen potentie verwacht mag worden?
Als er sprake is van een collectieve achterstand van de hele groep, dan kan het
beste een deel van het leerstofaanbod van dit schooljaar aan het begin van het
volgende schooljaar aangeboden worden.
Is er een achterstand ten opzichte van de eigen potentie en zijn er duidelijke
aanwijzingen dat dit toe te schrijven is aan de leeromgeving thuis of de bijzondere
omstandigheden van de afgelopen periode, dan is een doublure niet aan te raden.
De leerling heeft langere of kortere tijd nodig om dit weer in te lopen, maar een
doublure zal over het algemeen geen goede oplossing zijn. Het is verstandig om bij
twijfel te overleggen met uw onderwijsadviseur, of stel uw vraag via vragen@koc.nu

Deze KOContact-bulletins zijn een tijdelijk initiatief om de
scholen van dienst te zijn tijdens de afgelopen periode.
Voornemen is om op D.V. 11 juni de laatste te laten
verschijnen in deze vorm. Daarna blijven we u informeren via
onze digitale nieuwsbrief. Klik hier om u daarvoor aan te
melden.
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Reflectie op thuisonderwijs – terug naar
normaal?
Niet eerder in de recente geschiedenis heeft het
onderwijsveld
zo’n
ingrijpende
periode
meegemaakt als de coronacrisis van voorjaar 2020.
Weer ‘terug naar normaal’ betekent evengoed een
ingrijpende verandering. Met als grootste risico dat
we de lessen van deze periode niet leren en de
vragen die aan ons onderwijs gesteld zijn
onbeantwoord laten. Een bezinnende studiedag met
het hele team is geen luxe, maar een voorwaarde
voor reflectie en duurzame schoolontwikkeling op
de lange termijn. Ga met het team sparren onder
leiding van een actieve procesbegeleider die de
terugblik omzet in consensus over speerpunten voor
de toekomst. Lees hier meer over ons aanbod.

Digitaal leermateriaal niet ontworpen voor zelfstandig werken
De meeste educatieve software is niet ontworpen om basisschoolleerlingen
er zelfstandig mee te laten werken. Kinderen blijven hangen aan makkelijke
taken en worden niet uitgedaagd op hun niveau. Veel basisschoolleerlingen
werken vanwege de coronacrisis thuis met educatieve leerlingsoftware. De
meeste software is niet adaptief en daarmee niet ontworpen voor
zelfstandig leren.
Het maken van oefeningen zonder instructie maakt kinderen op den duur
onzeker en ongemotiveerd. Aan de andere kant kunnen goed presterende
leerlingen heel snel door de stof heen; voor hen zijn de taken te makkelijk.
Goede digitale software is adaptief en wordt ingezet in een leeromgeving
waar instructie een vast onderdeel is. Programma’s als Gynzy en Snappet
zijn wel adaptief en bieden veel voordelen. De computer levert echter
alleen verwerkingsmateriaal. Inbedding in een onderwijskundige visie is
noodzakelijk. Informeer via vragen@koc.nu naar de mogelijkheden van KOC
Diensten om met u te doordenken hoe de juiste software op een goede
manier ingezet kan worden.
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Geen eindtoets – Zo beoordeelt de
inspectie dit jaar de resultaten

Thuis zingen mag
in ieder geval wel
Op de website
elkzingzijnlof.nl blijven alle
melodieën voorlopig
beschikbaar voor iedereen.
Stimuleer het zingen thuis
nu het op school misschien
wat minder kan.

De Onderwijsinspectie heeft
bekendgemaakt hoe ze dit jaar de
resultaten van een school
beoordeelt. Dat gaat anders dan
anders omdat de eindtoets niet is
afgenomen.
Meer details kunt u hier lezen. De
inspectie onderzoekt nog hoe ze
vanaf mei 2021 omgaat met het
ontbreken van de
eindtoetsresultaten van 2020.

Studiemorgen Schoolontwikkeling 4 juni digitaal.
De geplande studiemorgen Schoolontwikkeling op 4 juni D.V. zal deze keer
plaatsvinden via MS Teams. Dat heeft zijn beperkingen, maar heeft ook een
voordeel: Het is gemakkelijk voor meerdere MT-leden om de bijeenkomst te volgen.
Dhr. Johan Verduijn van het ThuisOnderwijsVerbond is uitgenodigd om met ons na
te denken over aspecten van het thuisonderwijs waar we in het regulier onderwijs
onze winst mee kunnen doen. Dit onderwerp was al gepland, maar is door de recente
ervaringen bijzonder actueel geworden. Van harte uitgenodigd. De directeuren
hebben een link voor toegang tot de bijeenkomst en kunnen deze intern delen voor
belangstellende collega’s.

Ondersteuning van leerlingen met lees- en/of
spellingproblemen op zorgniveau 2 en 3
Er zijn vragen gesteld over hoe er in deze periode moet worden omgegaan met de
begeleiding van zorgleerlingen (dyslexie) op zorgniveau 2 en 3. In deze brief vind
je belangrijke informatie over dit onderwerp. In de brief staan een aantal handige
tips over dossieropbouw, lezen (op afstand) en spelling (op afstand). Ook worden
er verwijzingen gegeven naar sites voor online oefenen.

Met vriendelijke groet,
Advies- en redactieteam KOContact scholen
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