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Wij gaan van start met coöperatief leren!
Op Wis en Wierig vinden wij dat samenwerken een belangrijke vaardigheid is, die

21 september 2016 leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in onze samenleving.
I n h o u d:
Blz. 1:


Wij gaan van start

gehad.
Coöperatief leren is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen.

met coöperatief

Dit schooljaar wordt er een start gemaakt met het aanleren van diverse coöperatieve

leren!

werkvormen. Op dit moment zijn alle groepen

Blz. 2:


Op 12 september hebben alle leerkrachten van onze school hierover een studiedag

Vervolg coöperatief
leren

hiermee van start gegaan, ook de
groepen 1 en 2.
Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die



Informatieavond



Adres- en

coöperatief leren, werken op een

telefoongegevens

gestructureerde manier samen in kleine groepen.



Agenda september De groepen worden zo samengesteld dat er

Bijlage:


Flyer
zwemvierdaagse

verschillende kwaliteiten aanwezig zijn. Het
uiteindelijke doel van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie
met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met
de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer
betekenis voor hen krijgt. De gedachte achter coöperatief leren is dat zowel de zwakke
als de sterke kinderen hiervan leren. De zwakke leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en
aangemoedigd worden. De sterke leerlingen, omdat zij de stof op een hoger niveau leren
beheersen als ze het aan anderen uitleggen.
Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking.
Er is dus sprake van een cognitief en een sociaal doel.
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Coöperatief leren heeft veel voordelen.


Het stimuleert de betrokkenheid en een actieve deelname van de leerlingen.



Er is veel variatie en afwisseling in werkvormen.



De leerlingen leren veel van en met elkaar.



Coöperatief leren bevordert ook de sociale vaardigheden en draagt daardoor bij
aan een verbeterde sfeer in de groep. De ontwikkeling van sociale vaardigheden
verloopt heel natuurlijk.

Informatieavond
Dinsdagavond 27 september hebben wij onze jaarlijkse informatieavond. De inloop van
de informatieavond is tussen 16.30 en tot 18.30 uur.

Adres- en telefoongegevens
Het is belangrijk om op school de juiste adres en telefoongegevens van ouder(s)/
verzorger(s) in ons administratiebestand te hebben. Mocht er een wijziging zijn die nog
niet bij ons bekend is, wilt u dit dan mailen naar: administratie@wisenwierig.nl
(graag met de vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

Agenda september
Dinsdag

27-09

Maandag

17-10

Informatieavond

t/m

t/m

vrijdag

21-10

Herfstvakantie

Zondag

09-10

Start zwemvierdaagse

Woensdag

26-10

Hoofdluiscontrole

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 5 oktober a.s.
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