EEN BEELD VAN EEN
CONTRACT
Het is al vaak gezegd en geschreven; contractwerk is slechts een middel, hoge betrokkenheid het doel. Als kinderen hoog
betrokken zijn, weten wij dat zij zich ontwikkelen. Diverse leerkrachten reageerden op de oproep van Egoscoop om hun
succesvolle contractbrieven voor publicatie beschikbaar te stellen. Het heeft geleid tot een bloemlezing. En ook hier geldt
weer dat het product er zeker toe doet, maar dat het proces van de leerkracht van een hogere orde is! Het gaat ons niet om
mooie, gelikte contractbrieven. Alle prachtige, theoretische verhandelingen ten spijt overkomt het nog te veel leerkrachten
dat hun oorspronkelijke contractbrief in de praktijk verwordt tot een star organisatiemodel. Die leerkrachten die zich tijdens
de voorbereiding van een nieuwe contractweek steeds weer focussen op de te realiseren hoge betrokkenheid, maken van de
contractbrief een prachtig middel om dat doel te bereiken. Zij die gericht werken aan relectie (zelf kritisch terug kijken) en
intervisie (samen met collega’s) kunnen de lexibiliteit en doelmatigheid bewaren. Een ding is zeker. Verspreid over het land
steken talloze leerkrachten dagelijks veel energie in het realiseren van een uitdagende leeromgeving voor hun kinderen. De
intenties zijn goed. Als de feedback van kinderen en collega’s wordt erkend en vervolgens leidt tot de gewenste aanpassingen,
dan is een groot compliment op zijn plaats, want dan wordt er geleerd!
Als deze contractbrieven vandaag andere leerkrachten inspireren, heeft dat morgen positieve gevolgen voor honderden
kinderen. Die trekken overigens slechts kortdurend proijt van aangepaste contractbrieven, maar loreren vooral bij een andere
houding van hun leerkracht. Dus, schroom niet en maak vrij gebruik van de tips en adviezen van je collega’s. Collega’s die
gebruik maken van de gepubliceerde contractbrieven nodig ik uit om een reactie aan de inspiratiebron te sturen.

Gérard Zeegers (jakzee@hetnet.nl)
Directeur obs de Bonckert en redactielid Egoscoop
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De Heidehoek
In het begin van de week legt de leerkracht alle
taalopdrachten uit aan de verschillende niveaugroepen.
De kinderen schrijven de opdrachten zelf op hun contract.
Bij rekenen, taal en Topondernemers werken de kinderen
op hun eigen niveau. Het is individueel waar het nodig is
en groepsgewijs bij kinderen die ongeveer even ver zijn.
Door op het contract een agenda op te nemen leren de
kinderen ook plannen in tijd en bijzondere gebeurtenissen
vast te leggen. De opdrachten onderaan zijn facultatief. De
leerkracht legt in een totaaloverzicht vast wat de kinderen
hebben gedaan. Duopartners doen daar hun voordeel mee.
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Uilenspiegel
Zelfstandig werken en het plannen van je taken is
iets wat je moet leren. In het begin van het schooljaar
plan ik alles in. In de loop van het schooljaar krijgen
de kinderen steeds meer ruimte om zelf taken in te
plannen. Zo worden de kinderen baas over hun eigen
planning en ontwikkeling. Ik start nadrukkelijk als
leider en wordt vervolgens steeds meer begeleider. Na
verloop van tijd staan alleen de instructiemomenten
nog vast. Als de organisatie dan staat, is het haalbaar
om met veel verschillende niveaus te werken.
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speurtocht
Ik kan werken met litermaten en
kubieke maten omzetten in litermaten
Ik heb geoefend met lijngrafieke
n, staafdiagrammen en cirkeldiag
rammen
Info verwerking
Taal Actief:
schrijven
Ik heb geoefend met het voorvoeg
1 blz
sel 'ver', achtervoegsel 'lijk', 'heid',
'teit', 'isch', 'ieel' en
woorden met de i uitgesproken
als ie vb figuur
1 blz
1 blz
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derende ww + de bijv. gebruikte
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Een Afrikaanse.... Magdalen
a
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g
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44/45
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Je eigen tuin

Doelstellingen + doelen
Alles Telt:
Ik kan getallen maken en plaatsen
tot 1 miljoen
Ik heb geoefend met kommage
tallen om ze te plaatsen en te
ordenen.
Ik kan optellen en aftrekken en
laat bij het berekenen het eerste
getal heel.
Ik kan vermenigvuldigen met grote
getallen.
Ik kan staartdelingen maken met
2 cijfers als deeltal.
Ik heb geoefend met het gelijknami
g maken van breuken.
Ik heb geoefend met het verandere
n van breuken in kommagetallen
en andersom.
Ik heb geoefend met het zetten
van breuken op een getallenlijn
Ik kan de omtrek en de oppervlak
te berekenen en heb geoefend
met het berekenen van
de inhoud.
Ik heb geoefend met het lezen
en maken van lijngrafieken en
staafdiagrammen.
Ik heb geoefend met het rekenen
met een rekenmachine.
Taal Actief:
Ik heb geoefend met het voorvoeg
sel 'ont', achtervoegsel 'ig', 'lijk',
'heid', 'teit', ísch', 'iaal'
Ik heb geoefend met woorden
met tie uitgesproken als (t)sie vb
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met c uitgesproken als s vb cel,
woorden met ctie
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n
Ik heb geoefend met t en d werkwoord
en in de verleden tijd
Ik heb geoefend met t en d werkwoord
en in de verleden tijd met z/ s
en v/ f wisseling
Ik heb geoefend met t en d werkwoord
en in de verleden tijd waar in het
d en t in zit
werkwoord al een
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Merlijn
We verdelen het schooljaar in blokken
en bieden de kinderen van de groepen
5 t/m 8 werklijsten aan van vakantie tot
vakantie. Voor de meeste kinderen zijn die
periodes goed te overzien. De kinderen
maken vanuit de werklijst op maandag
een planning voor de hele week. De
leerling plant zelf en kleurt af wat klaar
is! Elke week heeft een eigen kleur. Om
de betrokkenheid te vergroten, hebben
we voor spelling en rekenen duidelijk
omschreven
doelen
geformuleerd.
Zodra het doel bereikt is, mogen de
kinderen dat inkleuren. Omdat sommige
onderdelen niet meteen beheerst zullen
worden hebben we ‘Ik heb geoefend’doelen geformuleerd. We werken nu
een jaar met deze lijsten. De reacties
zijn positief! De kinderen vinden het
heerlijk om zelf te kunnen kiezen wat
ze gaan aanpakken. Bovendien krijgen
ze zicht op wat ze al beheersen, waar ze
nog uitleg voor nodig hebben, en waar
ze nog aan moeten werken.
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De Bonckert
De afgelopen jaren hebben we voortdurend
gesleuteld aan onze contractbrieven. Door
goed te kijken naar de behoeften van de
kinderen, vertrouwen in hen te hebben,
te evalueren en overleggen met collega´s,
hebben we onze contractbrief gevormd tot
wat het nu is. In de loop der jaren is er steeds
meer ruimte ontstaan voor eigen initiatief
en zijn de keuzevrijheid uitgebreid en de
evaluatievaardigheden van de kinderen
vergroot. Voor een uitgebreide beschrijving
van ons leerproces verwijs ik naar het artikel
“contract als antwoord” op pagina 28 in
deze editie van Egoscoop.

Marieke Jansen-Kellendonk
Leerkracht groep 7 obs de Bonckert
mkellendonk@debonckert.nl
Ellen Emonds
leerkracht groep 8 obs de Bonckert
eemonds@debonckert.nl
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