
Vanaf Unit 1 krijgen onze 
leerlingen Engelse 
les, de lessen zijn 
gekoppeld aan 
muziek, meer 
weten, lees 

dan verder.

Enkele jaren geleden hebben we 
ervoor gekozen om de ondersteuning 
op school te intensiveren, 
naast de externe hulp die we 
inhuren, beschikken we over 3 
onderwijsassistenten, hierdoor 
kunnen we gerichter hulp 

geven aan onze kinderen. In dit 
krantje een inkijkje in hun 

werkzaamheden.

Op de Franciscusschool hebben we een 
aantal specialisten in dienst, zo geven we 
wekelijks les in ons Groeilab, hebben we 
een eigen muziekjuf, een specialist op 
het gebied van kunst en cultuur en 

verzorgen we bikkeltrainingen. 
Verderop in deze uitgave 

een verdieping.

In units worden kinderen gegroepeerd 
in grotere eenheden, met kinderen van 
meerdere leeftijden. Leerkrachten werken 
flexibel samen in de teams en leerlingen 
krijgen onderwijs dat beter aansluit bij 

de eigen leerbehoeften. Lees in dit 
krantje hoe deze ontwikkelingen 

zichtbaar zijn op school.



WAT ALS SPELEN LEREN WORDT?WAT ALS SPELEN LEREN WORDT?
Spel is een krachtige vorm van leren bij jonge kinderen. Daarom neemt spel 
een belangrijke rol in binnen unit 1. In het spel ontdekken leerlingen met hoge 
betrokkenheid de wereld om zich heen. In onze unit komt binnen een periode van 
vier tot acht weken een nieuw thema tot leven. Alle vakken komen hierin samen. 
Zo zijn we onlangs gestart met het thema ridders en kastelen. We leren hoe je 
stevige constructies voor een kasteel kunt bouwen. Ook helpen we de ridder hoe 
hij een liefdesbrief schrijft voor de jonkvrouw. En hoeveel munten heeft de nar 
nodig voor een nieuw kostuum? Er is ontzettend veel om te leren en ontdekken!

LEREN DOEN WE SAMEN!LEREN DOEN WE SAMEN!
Leerlingen leren in de unit kennis en vaardigheden voor de toekomst. Voorbeelden 
hiervan zijn rekening houden met elkaar, doelen stellen, doorzetten, initiatief nemen 
en oplossingsgericht denken. 
Iedere leerling krijgt de kans om zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau. 
In de praktijk kan het zijn dat een leerling van vijf jaar aan dezelfde doelen voor 
rekenen werkt als een leerling van zeven jaar. Fouten maken mag, daar kunnen we 
juist samen van leren. 

UNIT 1, NOOIT ALLEEN! UNIT 1, NOOIT ALLEEN! 
Leerkrachten en leerlingen, samen zijn we verantwoordelijk. Leerkrachten stellen 
in gesprek met leerlingen afspraken op zodat ieder kind zich veilig voelt. Zo streven 
we ernaar dat iedere leerling zich gehoord en gezien voelt.

LEREN MET JE AL JE ZINTUIGEN LEREN MET JE AL JE ZINTUIGEN 
Leerlingen kunnen in ons onderwijs zelf keuzes maken waar en hoe ze leren. Een 
leerling die bijvoorbeeld een letter leert schrijven kan deze letter voelen, lopen op 
de stoep of schrijven in de zandtafel. Allerlei manieren om de letter te ervaren. 
Dit kan in een van onze vijf themalokalen: 
Atelier -> De plek waar de leerlingen creatief kunnen ontwerpen, denken en leren.
Taalfabriek -> Kom letters kopen in het letterwinkeltje! 
Rekenrijk -> Spring jij deze klas binnen over de cijfers? 
Speeltheater -> Verplaats je in de rol van jonkvrouw of ridder en ga de strijd aan 
tegen de rovers! 
Beweegtuin -> Het leren van letters is nog leuker als je de ruimte hebt om dit 
joggend op muziek te doen! 

Stap in de wereld van unit 1 Stap in de wereld van unit 1 

Wist je datWist je dat
we op school een 

eigen schoolbibliotheek 
hebben, dagelijks kunnen de 
kinderen boeken lenen in 
de bieb, die door ouders 

wordt beheerd.



Wat als leren verlegd wordt naar spelen en ervaren? Een plek waarbij kinderen 
de kans krijgen om spelend – en onderzoekend te leren zie je terug in Unit 1. 
We hebben als school bewust gekozen om de kinderen en het team te 
laten groeien in deze ontwikkeling, vandaar dat we gestart zijn met unit 
1, kinderen van 4 t/m 7 jaar. 

Wat doen we dan in unit 2 en 3? We zijn begonnen met groepsdoorbrekend 
werken tijdens wereldoriëntatie (natuur, geschiedenis, aardrijkskunde en 
techniek).  Dit betekent dat we de leerlingen kennis laten maken met 
onderzoekend leren binnen het vakgebied wereldoriëntatie. We starten met 
informatieoverdracht vanuit de leerkracht. Na de informatieoverdracht 
gaan we samen onderzoeken wat de leerling te weten wil komen over het 
onderwerp. In leerjaar 4 leren de leerlingen hoe ze een onderzoeksvraag 
moeten vormen. Leerjaar 5 en 6 behandelen samen bepaalde thema’s 
en dit is ook zo voor leerjaar 7 en 8. Kinderen van verschillende leeftijden gaan 
samen aan de slag! We zien de kinderen groeien in afstemmen op elkaar, creatief 
denken en op onderzoek uitgaan. 

Dit inspireerde om verder te gaan. We zijn nu bezig om groepsdoorbrekend werken 
binnen het vakgebied rekenen op te zetten. Kijken naar de leerdoelen van rekenen 

en aansluiten bij wat het kind nodig heeft is ons doel. We clusteren hierbij 
kinderen die een instructie krijgen en we maken gebruik van leerpleinen 
om kinderen tijdens de verwerking te kunnen helpen. Daarnaast gaan 
we met de kinderen in beeld brengen hoe het automatiseren gaat. 
Hiervoor gebruiken we het rekenmuurtje van Bareka. Door het muurtje 
is inzichtelijk waar welk kind is met automatiseren. 

We groeien van het leerstofjaarklassensysteem naar een school die 
aansluit bij de leerbehoeften van de kinderen. Een proces waarbij de 
kinderen en wij als team van en met elkaar leren. We genieten van de 
kinderen die samen met elkaar een onderzoekende houding creëren 
en hiermee hun leerproces bevorderen. De rol van de leerkracht 

verandert hierbij van instructeur naar een meer coachende rol. Een rol waarbij 
we ruimte bieden voor eigenaarschap van de leerlingen. Waarbij wij zorgen voor 
de inspirerende leeromgeving en dat spreekt ons team enorm aan! 

De ontwikkelingen van unit 2 en 3 De ontwikkelingen van unit 2 en 3 

Wist je datWist je dat
we ook dit jaar weer 
meedoen aan de First 
Lego League, een mooi 

project in het kader van 
techniekonderwijs.



Op de Franciscusschool werkt  
een ICC’er. De Interne Cultuur 
Coördinator is verantwoordelijk 
voor de kunst- en cultuureducatie 
op school. In dit stuk vertelt 
onze ICC’er over haar rol binnen 
de school en over wat er zoal 
gebeurt op school in het kader 
van kunst- en cultuureducatie.

De cultuur coördinator maakt 
en houdt iedereen enthousiast 
voor cultuur en creativiteit en is 
de verbindende schakel tussen 
school en de culturele omgeving. 

Graag wil ik met jullie enkele 
‘parels’ delen waar wij als team 
erg trots op zijn: Twee keer 

per jaar organiseren wij een 
workshopochtend, waarbij de 
hele school bezig is met kunst 
en cultuur. Enkele voorbeelden 
van workshops zijn: het maken 
van een radiouitzending bij 
Kempen FM, bloemstukjes 
maken, sieraden maken, 
dans, leren over edelstenen, 
schilderen en nog heel veel 
meer. Tijdens deze activiteiten 
hebben we veel contacten met 
allerlei culturele instellingen 
in de gemeente Bladel. Een  
erg waardevolle samenwerking 
waarbij de school bruist van de 
energie! We zien talenten bij 
kinderen die we in de klas niet 
altijd terug zien en kinderen zien 

hun leerkrachten ook eens op 
een andere manier. Die houden 
we er dus in!

Waar we verder nog trots op zijn 
is onze doorgaande lijn voor wat 
betreft erfgoededucatie. Verder 
brengen we met een groep 7 
een mooie kerstmusical op de 
planken en groep 8 schittert 
in de eindmusical, beiden op het 
grote podium in ‘den Herd’. 

Natuurlijk zijn er ook altijd nog 
wensen en ontwikkelpunten. Voor 
de komende periode is dat de 
deelname aan de CMK regeling. 
Dit is de regeling Cultuur 
met Kwaliteit, waarbij we het 

cultuuronderwijs een extra 
impuls gaan geven. We willen 
hierbij insteken op het versterken 
van de beeldende vakken; 
tekenen en handvaardigheid. 
Verder gaan de groepen 5 en 6 
van november 2020 tot januari 
2021 een project doen met 
slagwerk- en blaasinstrumenten 
in samenwerking met L’union en 
Art4U. Ook weer een hele mooie 
stap om kinderen meer kennis te 
laten maken met verschillende 
muziekinstrumenten. 

Jullie lezen het al….. we zijn en 
blijven volop in beweging! 

Kunst- en cultuureducatie Kunst- en cultuureducatie 

De Franciscusschool heeft 
geen gewone plusgroep voor 
leerlingen die meer uitdaging 
aan kunnen, wij hebben het 
GroeiLab! 

WAT DOEN WE BIJ HET WAT DOEN WE BIJ HET 
GROEILAB? GROEILAB? 
Eén keer per week komen de 
leerlingen en de leerkracht 
van het GroeiLab een uur bij 
elkaar. Dan werken we aan 
projecten waarbij we creatief 
moeten nadenken. Bijvoorbeeld 
een eigen spel ontwerpen of 
schaaktoernooi organiseren. 
Tijdens de Bright Idea Challenge 
gingen we aan de slag met 
een idee om het leven in 2050 
schoner, slimmer en zuiniger 
te maken. Daarnaast leren we 
hoe je brein werkt. 

WAAROM IS ER EEN GROEILAB?WAAROM IS ER EEN GROEILAB?
De opdrachten uit het 
GroeiLab zorgen voor extra 
uitdaging. Hierdoor blijven we 
onze hersenen trainen. We 
leren hoe je kunt plannen maar 
vooral ook om door te zetten 
als de opdracht lastig is. 

Het GroeiLab! Het GroeiLab! 

Mijn naam is Liz Hendriks en ik 
ben vakleerkracht muziek op de 
Franciscusschool. Elke dinsdag 
ga ik groep 1 tot en met groep 
8 langs om in alle groepen 
muziekles te geven. We maken 
gebruik van instrumenten, we 
zingen en we componeren onze 

eigen muziek. 

Door middel van verschillende 
werkvormen en opdrachten, 
leren kinderen al spelenderwijs 
meer over het notenschrift. 
Door gebruik te maken 
van eigentijdse muziek, 
componeerapps en andere 
uitdagende materialen en 
instrumenten is het vak muziek 
voor veel kinderen één van de 
hoogtepunten van de week. 

Dit schooljaar zijn we gestart 
met bucket drumming, waarbij 
we elke les mee drummen met 
een ander lied. Dit kan een lied 
zijn uit de top 40, maar ook 
ouderwetse rockmuziek valt 
goed in de smaak. De kinderen 
trainen hun muzikaal gehoor 
en ontwikkelen hun gevoel voor 
ritme op een actieve manier. 
Het enthousiasme en de 
betrokkenheid bij de kinderen, 
is groot. Kortom; bij ons op 
school is muziek niet alleen een 
afwisselend en eigentijds vak, 
het is ook een feestje!

MuziekonderwijsMuziekonderwijs

Op onze school bieden wij 
kinderen uit groep 4 t/m 8 de 
mogelijkheid mee te doen aan 
de Bikkeltraining. De training is 
bedoeld voor kinderen die op het 
gebied van sociale vaardigheden 
en weerbaarheid een duwtje in 
de rug kunnen gebruiken. De 
kinderen leren ‘Nee’  zeggen en 
omgaan met kritiek. Ze leren 
de drie Bikkeltips beheersen: 
stevige houding, rustige stem 
en de blik vooruit!

Steeds komen de relaties 
tussen gebeurtenissen, 
gedachten, gevoelens, 
gedragingen en gevolgen terug 
(het GGGGG-denken). 

Als een kind is aangemeld door 
ouders en/of leerkracht, volgt 
er een intakegesprek met 
ouder(s) en kind, waardoor het 
doel voor iedereen helder is.
In kleine groepjes nemen 
de kinderen deel aan 6 
bijeenkomsten die onder 

schooltijd worden verzorgd 
door juf Ilse. Er wordt na 
iedere bijeenkomst huiswerk 
meegegeven om thuis verder 
te kunnen oefenen. 
 
UNIT 2 WERKT MET BIKKELS UNIT 2 WERKT MET BIKKELS 
PAKKEN DOOR PAKKEN DOOR 
Nogal wat kinderen vinden het 
moeilijk om vrienden te maken 
en vrienden te houden. Uit 
onhandigheid lopen zij grotere 
kans om gepest te worden 
of onhandig met anderen om 

te gaan. Deelnemen aan een 
training weerbaarheid met 
speciale aandacht voor sociale 
vaardigheden helpt deze 
kinderen om de juiste skills 
aan te leren. Natuurlijk helpt 
Bikkelboy Bob weer om te laten 
zien wat het beste werkt, 
samen met zijn vrienden Pieper 
Piet, Woeste Wilma en Chill Jill.

UNIT 3 WERKT MET BIKKELS UNIT 3 WERKT MET BIKKELS 
IN DE DOPIN DE DOP  
We maken spelenderwijs kennis 

met een handige manier van 
reageren op allerlei situaties. 
Je leert anders denken over 
situaties waardoor jij je gevoel 
en je gedrag beter in hand 
hebt. Een sterke en stevige 
houding is belangrijk, maar ook 
leren relativeren en je lekker 
ontspannen voelen. Je kunt het 
en het wordt tijd dat je dat ook 
zelf gaat geloven!

Nieuwsgierig geworden? Kijk 
eens op www.bikkels.nl

Bikkeltrainingen: met Bikkels sta je sterk & stevig in het leven!Bikkeltrainingen: met Bikkels sta je sterk & stevig in het leven!


