
Druivenpers 4 2019-2020 
 
Agenda 
11 oktober  Wingerdshow groep 3 en groep 8 
21 t/m 25 oktober Herfstvakantie 
30 oktober  Zwolse VO-markt 
8 t/m 5 november Week van de Mediawijsheid 
 
Wingerdshow groep 3 en groep 8 
De Wingerdshow van de groepen 3 en 8 is aanstaande vrijdag om 11 uur. De deur gaat open 
om 10.50 uur. Dit is iets eerder dan u gewend bent. 
 
Uit de leerlingenraad 
Op 27 september is de nieuwe leerlingenraad voor het eerst bij elkaar geweest. Hierin zitten 
leerlingen uit groep 5 t/m 8 (uit elke groep 2 leerlingen): Marit, Milan, Marlin, Levi, Floor, 
Sander, Marijn en Zara. 
Deze eerste keer hebben we gesproken over het schoolplein: wat komt waar, wanneer gaat 
het verder, etc. 
Ook hebben de leerlingen verteld over hun ervaringen met de kennismakingsgesprekken 
met de leerkrachten, waar zij als leerlingen nu ook bij aanwezig zijn. Eigenlijk vonden ze dat 
heel gewoon. Een van de leerlingen vertelde: “Vroeger zei ik voor het gesprek tegen mijn 
ouders wat ze tegen meester/juf moesten zeggen en wilde ik na afloop precies weten wat er 
over mij gezegd was; nu ben ik er zelf gewoon bij”. 
De leerlingen hebben hun ervaringen met Snappet met elkaar gedeeld. Ook daar zijn ze 
positief over: je kan doorwerken, je weet gelijk wat je goed/fout doet en je krijgt steeds een 
‘hoger level’. 
 
Media en opvoeden 
Na de thema-avond over media en opvoeden op 2 oktober j.l. is er een poster in de gang 
opgehangen waarop ouders hun vragen over mediawijsheid, sociale media, en 
opvoedingsvragen hierover kunnen opschrijven. Er staan nog maar weinig vragen op. Dat 
kan betekenen dat er geen vragen zijn, maar het kan ok zijn dat u er niet aan gedacht hebt 
uw vraag/aandachtspunt te noteren. Vandaar deze reminder. 
Als er voldoende vragen zijn, volgt er een 2e avond over mediawijsheid en opvoeden op 12 
november a.s.. 
 
Nieuw thema van Trefwoord is ‘volhouden’ 
Als je iets kunt volhouden, dan roept dat bewondering op. Want het is niet niks als je inzet 
toont en moeite blijft doen, juist als het moeilijk wordt. Daar gaan we de kinderen bewust 
van maken. Eerst verkennen ze wat volhouden betekent aan de hand van concrete 
voorbeeldsituaties over mensen die zich inspannen en die hun keuze of goede voornemen 
proberen vol te houden. Ze ontdekken dat volhouden te maken heeft met doorgaan terwijl 
het moeilijk wordt. 
Dan horen ze over de andere kant, over ‘opgeven’. De vraag waar we met de kinderen over 
nadenken is: ‘Hoe erg is het als je dan opgeeft?’. In de laatste week is het de vraag ‘Wat 
motiveert ons om vol te  houden?’. De kinderen ontdekken dat mensen kunnen volhouden 
omwille van zichzelf, de ander, de natuur of een traditie, die ze in stand willen houden.  



 
Tevredenheidsonderzoek 
Deze week heeft u een brief ontvangen voor ons oudertevredenheidsonderzoek. Regelmatig 
vragen we ouders om deze vragenlijst in te vullen, zodat we als school een beeld krijgen van 
dingen waar ouders tevreden over zijn, maar ook van zaken die we kunnen verbeteren. 
Daarom wil ik u vragen de enquête in te vullen. 
De vragenlijst staat open van 1 oktober tot 1 november. In de loop van november zal er in de 
Druivenpers een terugkoppeling volgen van de belangrijkste punten. 
 
Nieuw curriculum 
De afgelopen dagen is het regelmatig in het nieuws: er komt een nieuw curriculum voor het 
basis- en voortgezet onderwijs aan. Samen met zo’n 150 collega’s heb ik de afgelopen 
anderhalf jaar mee mogen werken aan de bouwstenen van dit nieuwe curriculum. Deze zijn 
uitgewerkt voor 9 leergebieden: rekenen, Nederlandse taal, kunst & cultuur, Engels, 
bewegen & sport, mens & natuur, mens & maatschappij, digitale geletterdheid en 
burgerschap. De laatste twee zijn nu geen echte vakken op school, maar zitten verweven in 
allerlei vakken. Zij zijn wel steeds belangrijker geworden in de afgelopen jaren en krijgen met 
dit nieuwe curriculum een stevigere plek binnen het onderwijs. 
Vanmiddag worden alle voorstellen door de opstellers van het curriculum aangeboden aan 
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dhr. Slob. Dat betekent niet dat het 
proces hiermee eindigt. Integendeel, er zijn de komende maanden overal in het land 
bijeenkomsten voor docenten, scholen en besturen om samen te bekijken hoe scholen en 
docenten hiermee aan de slag kunnen gaan. 
 
 
Overige informatie 
 
Zwolse VO-markt 
Tijdens deze markt kun jij je oriënteren op de scholen voor voortgezet onderwijs die er 
allemaal in Zwolle zijn. Je krijgt informatie over wat je op de scholen kunt leren en op welke 
manier er onderwijs wordt gegeven. Daardoor kun je als leerling beter bepalen op welke 
scholen jij wilt gaan kijken tijdens een Open Dag, een Open lesmiddag of een ander 
voorlichtingsmoment. 
De VO-markt is op 30-10-2019 van 14.00-20.00 uur bij Landstede MBO, Dokterspad 2 in 
Zwolle. 
 


