november 2018

Koerswijzer
Van de directie

Agenda

Beste ouders,

‘We leren niet voor de school, maar voor het leven’ (Seneca
- 5 v. Chr. - 65 n. Chr.). Mij zijn de leraren bijgebleven die
echt iets te vertellen hadden, met hart en ziel voor de klas
stonden. Ik weet niet hoe het u is vergaan, ik hoop dat u het
- enigszins - herkent. Maar me dunkt dat voor onze kinderen
hetzelfde geldt. Onderwijs op het snijpunt van de ontmoeting
van hart tot hart en onderwijs rondom betekenisvolle stof.
Dát is het geheim dat ik destijds ervaren heb. Dankbaar ben
ik voor die leraren, die elk op hun eigen wijze de verbinding
durfden aangaan vanuit het hart, op zoek naar het hart van
kinderen. Dergelijk onderwijs veroudert nooit, maar is altijd
vernieuwend. U begrijpt dat we dat op Het Kompas ook
nastreven. Dat is de vertaling van ‘richtinggevend onderwijs’.

november
Di 6 Bidden op school om 8.45 uur*
Di 6 Projectavond VierKeerWijzer 18.30 - 19.30
Za 10 Sint Maarten
Do 15 Vergadering gemeenschappelijke
		medezeggenschapsraad
Di 20 Bidden op school om 8.45 uur*
Wo 28 Studiedag team, leerlingen vrij
december
ma 3 Vergadering oudercommissie
di 4 Koerswijzer december
di 4 Bidden op school om 8.45 uur*
wo 5 Sinterklaas
*Bidden op school contactpersoon: Marije Kamerbeek
(e-mail: marijekamerbeek@hotmail.com)

Een voorbeeld hiervan hopen we te ervaren op de
projectavond a.s. dinsdagavond rondom VierKeerWijzer.
Dinsdagavond 6 november willen de kinderen hun ouders
namelijk graag rondleiden en laten zien wat en hoe ze
geleerd hebben rondom het thema van VierKeerWijzer. Dat
is tegelijk ook het doel van deze projectavond, kinderen
delen hun leerervaringen met hun ouders / elkaar. Leren van
en met elkaar. Want leren doe je immers voor het leven….

Oproep overblijfouders….

We zijn op zoek naar overblijfouders. Meer informatie bij
de coördinatoren: Tine van Dijk en Jacoline Kotterink
(06-36190190)/e-mail: overblijvenhetkompas@codenz.nl
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Een nieuwe schrijfmethode…
Misschien heeft u het al gehoord / gezien / gemerkt. Sinds dit

3. Proces

schooljaar gebruiken we een nieuwe methode voor schrijven,

Omdat je bij verbonden schrift niet steeds bij elke letter

genaamd Pennenstreken. We hebben besloten, na een peri-

je pen hoeft op te tillen en een nieuwe startlocatie hoeft

ode van bezinning, het verbonden schrift in ere te herstellen.

te kiezen, schrijft dat vooral rustiger en doorgaans ook

We starten hiermee in de onderbouw, de leerlingen in de

sneller.

bovenbouw hebben immers al geleerd om los te schrijven.
Overigens ondersteunt de nieuwe methode zowel het schri-

4. Lettermix niet mogelijk

jfonderwijs in verbonden schrift als in los schrijven. De af-

Bij verbonden schrift kun je niet zomaar elke lettervorm die

gelopen maanden hebben we ons laten begeleiden door een

je wel eens bent tegengekomen toepassen. We zien bij

schrijfgoeroe en -docent van Windesheim. N.a.v. dit leerzame

kinderen die losse letters schrijven vaak de grote en kleine

traject hebben we de keuze gemaakt om terug te gaan naar

letters door elkaar. Verbonden schrift is bij de meeste leer-

verbonden schrift en hebben we gekozen voor de genoemde

lingen automatisch veel consistenter van vormgeving.

methode. Voor de echte doorbijters / schrijf-liefhebbers volgen nu 10 argumenten voor verbonden schrift…

10 redenen om te kiezen voor
verbonden schrift:
1. Verbondenheid

Kinderen schrijven bij verbonden schrift geen letters, maar
woorden.
Het is niet moeilijk om te weten waar een volgende letter

5. Slot van elke letter in de rompzone

begint: Elke letter begint daar, waar de vorige ophoudt. De

Elke letter van het verbonden schrift eindigt in de

eenheid van het woord wordt zo ook optisch benadrukt.

rompzone. De volgende letterromp wordt daardoor makkelijker op dezelfde hoogte aangebracht. Dat geeft een

2. Optische woordvorming

regelmatige aanblik. Bij blokletters zien we de letters ook

Je vormt het woord door de letters te verbinden. Bij losse let-

nog vaak onregelmatig naast elkaar geplaatst worden.

ters moet een optisch woordverband worden gecreëerd door

Verbonden schrift leidt dus tot een betere en rustiger let-

een correcte letterspatie. Bij drukletters is de letterspatie al

terplaatsing.

bepaald, bij schrijven van losse letters moet de schrijver dat
met een goede letterspatie. Dan geldt dat zéker voor jonge

6. Er zijn geen kleine uitsteeksels aan
verbonden schrift

kinderen. In een promotiefilmpje van het Jeugdjournaal over

Bij losse letters moet je steeds van alle uitstekende delen

deze kwestie, werd dit punt zelfs door een tweetal kinderen

weten hoe lang of hoog ze zijn. Bij verkeerd toepassen

genoemd. De een vond dat ze de letters te dicht op elkaar

ontstaat een andere letter (ambiguïteit) [bijv. kleine uits-

schreef, een ander vond de letterspatiëring zo onregelmatig,

teeksel ‘n’ wordt te lang gemaakt en wordt een ‘h’. Een te

dat hij vaak niet goed kon zien wat een woord was en welk

lang uitsteeksel aan de ‘a’ wordt een ‘d’.]

woord er stond.

Bij verbonden schrift zijn geen uitstekende delen die dit

zelf nog doen. Kalligrafen en typografen hebben al moeite

risico lopen.
Lees verder op pagina 3
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Een nieuwe schrijfmethode…
7. Geen constructieverwarring

Bij blokletters moet een kind steeds weer kiezen waar je de
letter moet starten (op welke hoogte) en in welke richting
en welke draairichting je moet toepassen. Dat verschilt per
letter. Waar begint de letter ‘o’? Als kinderen geen goede
begeleiding hebben gehad bij het schrijven van cijfers zie
je dezelfde problemen ook daar terug en vooral ook bij
de ‘0 . Waar begin je die? Elke plek is even aantrekkelijk
voor het jonge kind.

8. Geen spiegeling mogelijk
De letters b en d in blokschrift kunnen in groep 3 makkelijk
verwisseld worden. Dat is niet mogelijk met verbonden
schrift.

9. Blokletters lijken opgebouwd uit losse delen
(bolletjes en stokjes)

stukken schrijven. Dit heeft veel invloed op de kwaliteit van

Blokletters zijn vermeende imitaties van drukletters. Druklet-

Daarnaast ontstaat bij letters die uit losse onderdelen zijn

ters zijn ontworpen om gedrukt te worden. De beweging

opgebouwd voor een aantal kinderen een volgordeprobl-

van het drukken is verticaal, haaks dus op het papier. De

eem: eerst het bolletje en dán het stokje of eerst het stokje

beweging van het schrijfinstrument over het papier is ‘even-

en dan het bolletje??

wijdig aan het papier’. Daarvoor zijn wezenlijk andere

Dat er dan een gespiegelde letter ontstaat is niet het

letters nodig.

gevolg van spiegelen, maar van een verkeerde volgorde

Schrijfletters zijn dan ook ontworpen om geschreven te

van handelen. Het is belangrijk dit in te zien. Kinderen

worden door ze uit één doorgaande haal te construeren

staan voor veel meer problemen dan volwassenen als het

(lopend schrift). Je ziet kinderen vaak blokletters uit losse

gaat om het waarnemen en construeren van letters.

de vormgeving.

10. Luchtspoor
Losse letters worden constructief gezien net zo goed ´aan
elkaar´ geschreven. Alleen bevindt zich de verbindingshaal
in de lucht. Proeven van de Radboud-universiteit hebben
laten zien dat het ´luchtspoor´ vaak veel ingewikkelder ( en
minder logisch) is. Daarmee is ook duidelijk waarom veel
mensen denken dat blokschrift eenvoudiger is om te leren
aan kinderen: ze zien alleen de vorm die op papier is
vastgelegd en zien het luchtspoor niet.
In verbonden schrift zijn de verbindingstrajecten zo economisch en logisch mogelijk gekozen en leiden daardoor tot
een veel rustiger schrift..
Bron: www.schriftontwikkeling.nl
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Van de leescoördinatoren

We hebben diverse nieuwe boeken voor de schoolbieb
aangeschaft. Hieronder hebben we voor elke groep één
van de nieuwe boeken gepromoot.

Groep 4
Meester Kikker
Paul van Loon
Meester Frans verandert zo nu en
dan in een kikker. Als de kinderen
ontdekken dat de directeur van de
school soms een ooievaar wordt,
bedenken ze een plan om hun
meester te beschermen.

Groep 1
Boer Boris gaat naar de markt
Ted van Lieshout
Boer Boris wil naar de markt om
maïs, pudding, kaas, aardappels
en groenten te verkopen. Maar
hoe moet hij op de markt komen?
Fietsen, auto’s en ook raketten
zijn verboden. Hoe moet Boris
nu naar de markt?

Groep 5
Spekkie en Sproet: Paniek op het ijs
Vivian den Hollander
Sproets vader en Nelson, Spekkies
politieneef,
gaan
meedoen
met een schaatswedstrijd op
natuurijs. Voor de kinderen is
er een priksleewedstrijd. Maar
er is van alles mis. Waar zijn
de schaatsbeschermers en de
schoenveters...? Tijd om in actie
te komen.

Groep 2
Agent en boef: het tweede grote
verzamelboek
Tjibbe Veldkamp
Een dik boek met drie verhalen
over Agent en Boef. Boef
ontsnapt uit de gevangenis en
haalt allerlei boevenstreken
uit. Krijgt Agent Boef weer te
pakken?

Groep 6
De Boskampi’s
Marjon Hoffman
Als Rik net verhuisd is naar een
andere plaats, overtuigt hij zijn
omgeving ervan dat zijn vader lid
van de maffia is.

Groep 3
Vos en Haas: gaatjes
Sylvia Vanden Heede
Haas wil gaatjes in haar oren.
Gaatjes voor oorbellen. Uil weet
hoe je gaatjes maakt. Daar heeft
hij een machine voor. Wat zal
Haas blij zijn.

lees verder op op pagina 5

4

Groep 7
Niet Thuis
Jacques Vriens
Hannah woont met nog zes
kinderen in leefgroep De
Haven. De oudste is vijftien
jaar, de jongste is vijf.
Dan hoort Hannah dat er
bezuinigd gaat worden, en
dat heeft grote gevolgen.
Samen
verzinnen
de
kinderen een plan...

Nieuws van de Raad van
Toezicht van Codenz
Beste ouders,

Eind mei kondigden wij de aanstelling van een nieuwe
bestuurder reeds aan. Per 1 augustus 2018 is Rob Sakko
als Voorzitter van het College van Bestuur (CvB) van
start gegaan binnen onze stichting. Rob heeft afgelopen
2 maanden kennis gemaakt met de cultuur, structuur en
identiteit van Codenz en voelt zich al helemaal thuis in onze
organisatie. Rob stelt zich hierbij graag persoonlijk voor.
‘Mijn naam is Rob Sakko. Ik ben 45 jaar en sinds 1 augustus
jl. Voorzitter van het College van Bestuur van Codenz. Als
bestuurder ben ik de afgelopen weken in de gelegenheid
geweest om alle Codenz scholen te bezoeken, gesprekken
te voeren met o.a. het directeurenteam en andere
professionals binnen de organisatie, kennis te nemen van
beleidsdocumenten en vergaderingen bij te wonen van
diverse ‘gremia’.
Gedurende deze verkenningstocht ben ik erg enthousiast
geworden van de wijze waarop, in alle lagen van de
organisatie, met veel bevlogenheid en expertise wordt
geïnvesteerd in het onderwijs voor de kinderen die aan
de zorg van onze onderwijsorganisatie zijn toevertrouwd.
Inmiddels heb ik de cultuur en structuur binnen de Codenz
organisatie een beetje leren kennen en stel ik vast dat voor
een heel groot deel ouders, kinderen en medewerkers zich
plezierig voelen binnen de organisatie en dat er sprake

Groep 8
Evi, Nick en ik
Anna Woltz
Flora beleeft een rare
zomervakantie. Maar kan
die raarste vakantie van
haar leven ook de allerbeste
zijn?

is van sociale veiligheid, waarin eenieder zich gezien en
gehoord voelt. Ik voel mij welkom en thuis bij Codenz en kijk
ernaar uit om vanuit mijn eindverantwoordelijke positie binnen
de organisatie een betekenisvolle rol in te kunnen nemen in de
samenwerking met in- en externe partners om Codenz verder te
ontwikkelen in een brede, professionele en stabiele profilering
in deze regio. Een stichting waarbinnen de scholen blijvend
antwoord kunnen geven op de ontwikkelingsbehoeftes die er
op kindniveau zijn in deze tijd en in de nabije toekomst.’
Op 10 september jl. heeft
Durk de Boer officieel het
‘stokje overgedragen’
aan Rob Sakko. We
nemen afscheid van
Durk
als
interim
bestuurder van Codenz
die in de afgelopen 2
jaar een hele solide
fundering heeft gelegd waarop Rob verder
kan bouwen. In zijn bestuursperiode heeft Durk een enorme
bevlogenheid, wilskracht en betrokkenheid getoond. Door
zijn coöperatieve instelling heeft hij een cultuurverandering
in gang gezet waar inmiddels de vruchten van geplukt
worden. We willen hem heel hartelijk bedanken voor de fijne
samenwerking en enorme inzet!
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Raad van Toezicht Stichting Codenz
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

In onze nieuwsbrief deze keer onder andere aandacht voor het gebruik van Social media
en Sinterklaas. Over de Week van de Mediawijsheid en de intocht van Sinterklaas op 17
november a.s. Hoe ga je als ouders hiermee om?

Week van de Mediawijsheid
Van 16 tot en met 23 november is het de ‘Week van de
Mediawijsheid’. Dit jaar is het thema: Heb jij het onder
de duim? We richten we ons op iedereen die wel een
helpende hand kan gebruiken. We onderzoeken
waaraan je vandaag de dag moet voldoen om jezelf
‘mediawijs’ te kunnen noemen en stellen jong en oud
de vraag: ‘Heb jij het onder de duim?’
Meer info vind je hier

Oh kom er eens kijken…
Het is bijna weer zover! Sinterklaas komt op zaterdag 17
november in het land. De landelijke intocht van Sinterklaas
wordt uitgezonden en dit is zoals altijd tegenwoordig een
onderdeel van het Sinterklaasjournaal.
Het Sinterklaasjournaal zelf start al eerder met de
verschillende uitzendingen namelijk op maandag 12
november. Dat zal iedere avond zijn op NPO3 om 18:00 tot
en met 4 december 2018 door NTR op Zapp
Download hier gratis een aftelkalender om jou en je gezin
door deze gezellige én spannende weken te helpen.

Het CJG, voor vragen over opvoeden & opgroeien
Dé plek waar je terecht kunt voor al jouw vragen op het gebied van opvoeden en
opgroeien.
Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande
kinderen óf over zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag of (digitaal) pesten.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Het CJG Dronten is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website.

