
Uitnodiging! 
Neem een kijkje in onze onderwijskeuken… 

 
 
 
 
Op dinsdag 14 maart 2017 om 18.30 uur organiseert het team van ods Meester Aafjes een 
Dalton informatieavond. Bij deze nodigen wij u van harte uit om op deze avond boeiende 
workshops te volgen, gegeven door onze leerkrachten. Alle workshops zullen rond het 
thema Dalton ingevuld worden. De kernwaarden die centraal staan zijn: zelfstandigheid, 
samenwerken, verantwoordelijkheid, reflecteren en effectiviteit.  
 
De indeling van de avond ziet er als volgt uit: 

 18.30 uur  Inloop 

 18.45 uur  Opening 

 19.00 – 19.30 uur   1ste workshopronde 

 19.30 - 19.45   Koffiepauze 

 19.45 – 20.15 uur 2de workshopronde 
 
Er zijn twee workshoprondes. Onderaan deze uitnodiging vindt u een overzicht van de 
workshops die op 14 maart worden aangeboden. Via deze link 
http://odsmeesteraafjes.nl/organisatie/informatieavond kunt u zich t/m 25 februari 
opgeven voor de verschillende workshops. 
 
Graag tot dinsdagavond 14 maart! 
 
Met vriendelijke groet,  
het team van ods Meester Aafjes 
 
 

 
Workshops 

Overzicht van de workshops die op 14 maart aangeboden worden. 
 

Zelfstandigheid Habits of Mind: 
 
Korte inhoud:  
Leren is een consequentie van denken. Kinderen beter leren denken (denken 
doen ze uiteraard al!) is daarom een logische stap. Met de Habits of Mind (HoM) 
creëren we een denkcultuur binnen de school.  
De HoM zijn 16, nauwkeurig beschreven denkgewoontes, tot stand gekomen uit 
het probleemoplossend vermogen van succesvolle personen (voor elk individu is 
dat anders). Het zijn geen schokkende of vernieuwende termen, iedereen heeft 
er wel eens van gehoord. Maar wat maakt ze dan zo bijzonder? 16 

http://odsmeesteraafjes.nl/organisatie/informatieavond


probleemoplossende tools, waarvan de taal doordacht is en de inhoud samen 
met leerlingen gebouwd wordt.  
Benieuwd naar deze mooie theorie en de praktische uitvoering er van? Kom dan 
naar deze workshop.  
 
Doelgroep: Ouders groep 1 t/m 8 

Ik-doelen 
 
Korte inhoud: In alle groepen werken de kinderen aan persoonlijke doelen. Dit 
zijn niet de leerdoelen die door een methode gesteld zijn, maar doelen die door 
een kind zelf bedacht zijn door te reflecteren op de gemaakte taken en het eigen 
handelen (samenwerken, zelfstandigheid, werkhouding e.d.). In de workshop 
wordt u verteld hoe dit vorm krijgt in de verschillende groepen en gaat u zelf aan 
de slag met de ik-doelen. 
 
Doelgroep: Ouders groep 1 t/m 8 

Samenwerken Coöperatief werken 
 
Korte inhoud: Samenwerken op onze school is een belangrijke pijler. 
Coöperatieve werkvormen stimuleren het samenwerken van de kinderen.  Je 
leert van en met elkaar! In de kleutergroepen leren de kinderen de verschillende 
coöperatieve werkvormen aan. Dit wordt gaandeweg de middenbouw verder met 
nieuwe vormen uitgebreid. In de bovenbouw bepalen de kinderen zelf welke 
vorm zij bij een activiteit inzetten. Natuurlijk krijgt u de mogelijkheid om de 
verschillende  vormen eens aan den lijve te ondervinden. 
 
Doelgroep: Ouders van groep 1 t/m 8 

Kanjertraining 
 
Korte inhoud: Op onze school wordt gewerkt volgens de richtlijnen van 
Kanjertraining. De kinderen leren a.h.v. een verhaal in ieder leerjaar hoe ze met 
elkaar om moeten gaan. Dit alles vanuit een basis van vertrouwen. In deze 
workshop leggen we de principes uit en doen we een aantal oefeningen. 
 
Doelgroep: ouders van groep 1 t/m 7 

Reflecteren Filosoferen  
 
Korte inhoud: Op onze school wordt voor het tweede cursusjaar in een aantal 
groepen gefilosofeerd met de kinderen. Waarom doen wij dit, wat leren de 
kinderen er nu eigenlijk van en hoe doen wij het? In de workshop Filosofie wordt 
u dit uitgebreid uitgelegd. Bovendien gaat u zelf aan de slag met een 
filosofievraag. 
 
Doelgroep: De ouders van groep 1 t/m 8 

Verantwoordelijkheid Google Classroom 
 
Korte inhoud: In de bovenbouw van de Meester Aafjesschool wordt Google 
Classroom uitgeprobeerd. Bent u benieuwd hoe deze ICT-tool werkt en wat 
onze ervaringen tot nu toe zijn? Kom dan naar deze workshop en ervaar Google 
Classroom in de praktijk. 
 
Doelgroep: ouders groep 6/7/8 

Effectiviteit  Automatiseren  (doelmatigheid/effectief/zelfstandig) 
 
Korte inhoud: Wat is automatiseren, waarom en hoe moeten we dit leren? 
In de workshop ervaart u doormiddel van verschillende oefeningen, hoe wij dit 
op school aanbieden. 
 
Doelgroep:  1 t/m 8 

 


