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SPECIALE OVERBRUGGINGS-NIEUWSBRIEF
VAN STICHTING IRIS EN HET ICHTHUS COLLEGE

WELKOM!
DE TWEEDE NIEUWSBRIEF

De
Overbrugging
is
een
samenwerkingsplatform van stichting Iris
en het Ichthus College in Kampen. Ons doel
is de overgang voor alle leerlingen van het
primair
naar
voortgezet
onderwijs
te
optimaliseren.
We kijken terug op een geslaagd event van
27 oktober. Een verslag is te vinden op onze
website.
De
uitwisseling
tussen
leerkrachten en docenten heeft ons veel
input opgeleverd.
Ondertussen hebben we onze plannen
uitgewerkt voor dit schooljaar. Zo denken
we aan het ontwikkelen van lessenseries op
het gebied van leesplezier en begrijpend
lezen. Een werkgroep is bezig een portfolio
te
ontwikkelen
en
weer
een
andere
werkgroep
probeert
een
agenda
te
ontwerpen voor PO en VO.
Op 2-2-2022 organiseren we een stagedag
voor VO-docenten naar de verschillende
basisscholen van IRIS. Door het geven van
lessen en dialoog werken we aan begrip en
afstemming tussen beide soorten onderwijs.
Namens de stuurgroep leden wens ik jullie
gezegende feestdagen en goed en leerzaam
2022.
Lodewijk Westerhof
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EVEN VOORSTELLEN ...
Mijn naam is Han Boone en ik ben directeur van
IKC het Stroomdal te Kampen. Een grote christelijke
basisschool in de wijk Onderdijks verdeeld over
twee locaties. Deze school maakt onderdeel uit
van Stichting Iris.
Ik heb vanaf 1 november het stokje van
Lodewijk Westerhof overgenomen als coördinator
van de werkgroep Taal-leesonderwijs Overbrugging.
Lodewijk richt zich nu samen met Eline op de
algehele aansturing van de Overbrugging.
De belangrijkste opdracht van de werkgroep is:
de doorgaande leerlijn taal- en leesonderwijs tussen po-vo verbeteren.
Door mijn jarenlange ervaring met TOS (taalontwikkelingsstoornis) leerlingen en
daar ook de nodige expertise (o.a. afronding Master Sen) in te hebben opgebouwd
leek het mij een uitdaging om in dit waardevolle project te participeren.
Samen met de werkgroepleden hebben wij als droombeeld: Iedere docent is een
taaldocent. Wij willen bewustwording creëren bij docenten uit het po en vo over
het belang van het bieden van taal in een bredere betekenisvolle rijke context.
Leerlingen moeten goed leren lezen, omdat hun leesvaardigheid de meest cruciale
voorwaarde is voor succes in de huidige en toekomstige samenleving.
Het laatste internationale PIRLS onderzoek voor po laat zien dat Nederland op
het gebied van lezen van de tweede (2001) naar de veertiende plaats (2016) is
gezakt. Dit illustreert wel dat er een groot urgentiebesef is bij de werkgroep
Taal-lezen om het leesplezier en leesmotivatie van leerlingen in de Gemeente
Kampen te vergroten. Recent zijn er al betekenisvolle/ uitdagende lessenseries
voor het po-vo ontwikkeld door de werkgroep. Graag nemen wij jullie in latere
nieuwsbrieven van de Overbrugging hier verder in mee.
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KIJK EN DOE MIDDAG
DOOR GUIDO FAAS

In de maand november zijn er heel veel
leerlingen vanuit verschillende
basisscholen, komen kijken op het
Ichthus College Kampen. Op deze kijk
en doe middagen zien de leerlingen hoe
de school er ‘in werking’ uitziet: in de
aula zien ze pauzerende leerlingen, in
de gangen lopen ze langs volle
klaslokalen waar lessen worden
gegeven. Daarnaast krijgen de
leerlingen lesjes van docenten die op
het Ichthus College werken van vakken
die ze volgend jaar waarschijnlijk gaan
krijgen.
Reacties vanuit een groep 8 die kwam
kijken
Bij de les aardrijkskunde leerden we
hoe bergen ontstaan door twee
chocoladereepjes tegen elkaar aan te
drukken! Een lekkere manier om te
leren zeg.

Bij techniek maakten we een fotolijstje
en hebben we het heel netjes achter
gelaten!

BEZOEK AAN HET ICHTHUS
DOOR Anna, Lieke en Sofie.
Anna: We gingen 11 november naar het
Ichthus met alle groepen 8. Het gebouw
zag er niet nieuw uit maar het was wel
groot. Toen we naar binnen gingen
zagen we veel scholieren. We moesten in
de kantine blijven wachten tot dat de
directeur er was. We gingen 3 vakken
bekijken: Bij Wiskunde gingen we een
figuur maken met de X-as en de Y-as. Ik
vind de school goed en echt een
aanrader.
Lieke: We kwamen aan en kregen eerst
een uitleg in de aula van de school,
daarna gingen alle groepen apart naar
de lokalen en kregen we proeflesjes: Bij
Geschiedenis moesten we onze eigen
tijdlijn maken, dus elk jaar uit jouw
leven heeft een gebeurtenis en die
moest je opschrijven.
Sofie: Laatst waren we op het Ichthus
college wij hebben daar 3 vakken gehad.
Als laatste kregen we Frans, het bleek
dat we best wel goed frans konden
praten. Zoals chauffeur, douche en noem
maar op en woorden zoals ca va en ca va
bien. Nou ik vond het best wel leuk
alleen ik weet nog niet of ik er wel zin
in heb, want ik heb geen zin in dat
huiswerk. Nou dit was het dan.

LIJKT HET JOU OOK LEUK JOUW 'OVERBRUGGINGS-ERVARINGEN' VANUIT HET PO ÓF
VO TE DELEN IN DE NIEUWSBRIEF? MAIL DAN NAAR CONTACT@PO-VO.NL

WEBSITE OVERBRUGGING

WERKGROEP WEGWIJS VO

De Overbrugging heeft een eigen
website. Deze is bedoeld voor
leerlingen, ouders en leerkrachten. We
willen de website zo ontwikkelen dat
het een platform is waar iedereen
praktische informatie kan vinden om
zorg te dragen voor een soepele
overgang van basisschool naar het
voortgezet onderwijs. We plaatsen
regelmatig nieuwsitems om iedereen op
de hoogte te houden van de voortgang
van onze werkzaamheden.
Voor alle leerkrachten in het
basisonderwijs en voortgezet onderwijs
is er een kennisbank. De kennisbank
wordt gevuld met
achtergrondinformatie en lessuggesties.
Nieuwsgierig geworden ? Neem een
kijkje op www.overbruggingkampen.nl .
Heb je tips of een goede aanvulling?
Laat het ons gerust weten.

Update vanuit de werkgroep ‘Wegwijs
VO’
Onze werkgroep denkt heel praktisch na
over hoe we een brug kunnen slaan
tussen het primair- en het voortgezet
onderwijs. We organiseren de kijk en
doe middagen, de kennismakingsmiddag
en de introductieweek van klas 1. Dit
jaar houden we voor het eerst een
POVO-dag: docenten vanuit het VO
komen op bezoek bij groep 8 en hun
leerkrachten! Het doel is om de
leerlingen uit groep 8 te laten ervaren
wat de overeenkomsten en verschillen
zijn tussen het lesgeven in groep 8 en in
klas 1. Daarnaast leren de VO-docenten
en PO-leerkrachten van elkaar om op
die manier de overstap kleiner te
maken. Er is op deze POVO-dag ook een
moment waarop een oud-leerling
terugkomt op de basisschool en vertelt
over de overstap. Natuurlijk kan deze
leerling ook veel andere vragen
beantwoorden.

In februari volgt een nieuwe editie van de 'overbruggings-nieuwsbrief'. Tot dan!

