Mei 2018
Van de directie
Projectweken van start!
Woensdag tijdens de studiedag is de laatste hand gelegd aan het programma. Op
maandag 28 mei zullen we samen met alle leerlingen de projectweek op een ludieke
manier openen. Dit vindt onder schooltijd plaats. Op vrijdag 8 juni sluiten we de
projectweken graag samen met u af. Dit zal meteen op vrijdagochtend tussen 8.35/8.45
en 9.30 uur plaatsvinden. U bent dan welkom om in de school te kijken welk proces de
kinderen doorlopen hebben. U hoeft niet het hele uur in één klas aanwezig te zijn, u mag
ook in meerdere klassen kijken. In eerdere nieuwsbrieven hebben we u al geïnformeerd
over deze projectweken. We willen ons onderwijs beter laten aansluiten bij onze
doelgroep. Om hier aan tegemoet te komen hebben we afgesproken dat in elke klas het
volgende terugkomt in de projectweken:






Minimaal één maal groep-doorbrekend werken
Onderzoekend leren
Talenten van de leerlingen naar voren laten komen
Samenwerken
Presenteervaardigheden

Alle middagen van deze 2 weken worden aan het project besteed. Daarin laten we de
methodes van de zaakvakken links liggen, maar werken we zeker nog vanuit de
Kerndoelen van SLO. We weten wat we aan onze leerlingen willen leren en waarschijnlijk

leren ze nog meer, omdat ze ook vanuit hun eigen leervragen mogen en kunnen leren.
Met deze projectweken willen wij als Emmaschool bewerkstellingen dat onze leerlingen:
 zich breed kunnen ontwikkelen,
 creatief met hun talenten om leren gaan,
 zich bewust zijn/worden van hun talenten, kwaliteiten en verbeterpunten,
Na de projectweken gaan we deze werkwijze evalueren en nemen we een beslissing over
volgende jaar. Het staat al vast dat we meer projectmatig willen werken, echter de
manier waarop staat nog niet vast. Als school gaan we ons richten op het werken via de
‘Noordwijkse Methode’ of we gaan onze eigen werkwijze ontwikkelen. Daarover later
meer!
Voor nu wensen we alle ouders en leerlingen veel plezier. We hopen dat u merkt, dat we
ons onderwijs op een andere manier insteken deze twee weken. En we hopen dat u uw
zoon of dochter gemotiveerd en geïnspireerd thuis ziet komen. Wij hebben er in ieder
geval erg veel zin in en staan te popelen om met deze werkwijze aan de slag te gaan!

Zij hebben er al heel veel zin in.

Gejo Griffioen en Rosan Bosma

