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Juf Petri
Wij zijn het eerste project
gestart met een aantal nieuwe kinderen.
We zijn ‘de wereld rond’ gegaan door
onder andere allerlei wereldwonderen te
bekijken en er informatie over op te
zoeken. Iedereen heeft hard gewerkt.
Voor sommigen is het nog even wennen
om in hun eigen klas aan de opdracht
voor de plusklas te werken, bij anderen
lukt dit al prima!
Naast dit project, zijn we bewust bezig geweest met de executieve functies; de regel en
aansturingsfuncties van de hersenen. Je hebt ze nodig in de dagelijkse praktijk en in het bijzonder bij
het leren op school. Iedereen heeft een eigen combinatie van sterke en zwakkere executieve
functies. Zonder goede executieve functies kan een leerling zijn intelligentie, ook al is die van hoog
niveau, niet optimaal inzetten. Door middel van een verhaal (metafoor) en hulpzinnen zijn de
volgende functies aangeboden:










Inhibitie: impulsen van binnenuit en prikkels van buitenaf remmen; eerst denken dan doen
Hulpzin: Gooi je anker uit!
Werkgeheugen: helpt je om informatie vast te houden en te bewerken bij het uitvoeren van
taken
Hulpzin: Zet het op je landjaart!
Planning en organisatie: vaardigheden die je helpen om een plan van aanpak te maken en
daadwerkelijk uit te voeren
Hulpzin: Vaar op je kompas!
Taakinitiatie: helpt je om op tijd en op een efficiënte manier met een taak te beginnen en
door blijven werken
Hulpzin: Geef die schroef een zwengel!
Emotieregulatie: helpt je om op een goede manier met je emoties om te gaan
Let op je toerenteller!





Flexibiliteit: helpt je om soepel om te gaan met veranderingen en te schakelen tussen
activiteiten
Hulpzin: Gooi het roer om!
Metacognitie en zelfmonitoring: helpen je om een stapje terug te doen in de situatie om zo
te kijken hoe het is gegaan
Hulpzin: Zet je (kapiteins)pet op!

Wat vonden de kinderen:
Nikai
Het was leuk om over de wereld te werken.
en een prikbord te maken. Ik had het over Brazilië en we moesten ook een
paspoort maken over jezelf die was leuk
Luuk
We zijn begonnen met het project wereldwonderen ik heb het gedaan
over de Verenigde Staten van Amerika. Daar zijn de wereldwonderen
de Rockey hill en de Death valley. Dat ging goed en ik vond het een leuk
project omdat ik veel geleerd heb en goed gewerkt en veel opgezocht.
Ik vond dat het een super project was en ik vond het ook heel
interessant en dit was mijn plusbrief doei.
Ferl
ik vond dit blok heel leuk en leerzaam en inspirerend. Ik weet nu meer over de
wereldwonderen. De wereldwonderen zijn chichen itza,de chinese muur,cristo
redentor,rotswoningen in petra,piramide,colosseum,taj mahal,toren van pisa.
De landen zijn india,italië,rio de janeiro,china,petra,mexico
Seppe
Als eerst hebben we een mindmap gemaakt. Dat was best leuk, maar
niet echt het leukste ding dat ik heb gedaan. We moesten ook een
landenalfabet maken: dat is een alfabet van landen. Dus je moest
bijvoorbeeld bij A, Amerika typen. Daarna hebben Luuk en ik
informatie gezocht over de Chinese muur. Dat vond ik het leukste van
dit onderwerp, want daar mocht je op de computer dingen opzoeken.
Maar het was ook wel de meest moeilijke opdracht van dit project. Toen heb ik een verhaal getypt.
Het ging over op reis met papa. Dat was best lastig, omdat ik de hele tijd afgeleid was. Ik en papa
waren naar Groenland geweest. en daar wist ik helemaal niets van. Na dat hele moeilijke verhaal
typen moesten we een paspoort knutselen. Dat was ook niet de makkelijkste opdracht: dit was super
moeilijk, want toen hebben we allemaal dingen opgeplakt wat heel veel tijd kost. En we moesten het
binnen 2 uur af hebben. Als laatste hebben we een prikbord gemaakt over het land waar je bent
geweest. dat duurde zo lang dat we er twee maandagen over gedaan hebben. Toen moesten we dat
ook nog presenteren. En nu zit ik achter de computer de plusbrief te typen.

Julia
Dit heb ik geleerd: een presentatie voorbereiden en de presentatie zelf
Ceylin
Egypte is een warm land en er zijn heel veel piramides en echt veel kamelen. En er ligt heel veel zand
en het is heel leuk daar. En de plusklas is leuk.
Kiran
Het ging heel goed en het was heel leuk
Van Hugo, Ties en Badr heb ik helaas geen stukje ontvangen voor in de plusbrief.

….het nieuwe thema is: ‘de eekhoorn’….
De plusbrief is ook terug te vinden
op de website van ’t Startblok
http://www.startblok-cuijk.nl

