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Dit schooljaar hebben we gewerkt rond het jaarthema “Cultuur”. Een heel breed thema waar veel ruimte was voor 

allerlei deelonderwerpen. Er is daarvoor ook weer een aparte project website aangemaakt 

De aangebrachte veranderingen van vorig schooljaar zijn dit jaar voortgezet, zo kon er een lijn aangebracht worden 

in de lessen hersenwerk en mindset en kunnen we dat doortrekken komend schooljaar met leren leren in groep 8. 

Nieuw dit jaar was het gebruik maken van eduScrum als raamwerk voor de projectlessen. Dit is gestart in de eerste 

periode en mede voor de senior opleiding begaafdheidsspecialist door Karen Wolters die Jacqueline heeft gevolgd 

verder uitgebouwd en verfijnd. Ook komende jaren wordt dit raamwerk gehanteerd voor de uitwerking van de 

projectlessen waardoor er nog meer routine, doelmatigheid en verfijning plaats vindt.  

 

Periode 1 September – december 2016 

Start van de dag/creatief denken. 

Elke woensdagochtend werd er begonnen met een start van de dag, even elkaar bijpraten , het programma van de 

ochtend stond op het digibord en werd besproken, er werden afspraken gemaakt over de afsluiter van de dag en wie 

er die dag corvee had.  

Daarna werden er creatief denken opdrachten uitgevoerd, hierin werd veel gevarieerd in werkwijze. 

 

Mindset/filosofie 

Voor de pauze werden de groepen gesplitst waarbij er lessen mindset/hersenwerk en filosofie werden gegeven. 

Hierin is een doorgaande lijn ontstaan waardoor we langzamerhand uitkomen op de opbouw: groep 6 hersenwerk, 

groep 7 mindsetlessen en groep 8 mindset/lerenleren. 

Project  

In deze periode zijn we begonnen met ons te oriënteren op het thema Cultuur. We hebben daar een aantal lessen 

voor genomen om de kinderen vertrouwd te maken met het thema. Deze eerste lessen richtten we ons op het 

thema Cultuur, wat is cultuur, kunnen we een definitie maken, wat hoort wel en niet bij cultuur...we verkennen het 

thema, leren over subculturen en werken creatief een echt Nederlands cultuurtegeltje uit! Daarbij hebben we 

gebruik gemaakt van diverse werkvormen waaronder mindmaps. Deze lessen waren een goede basis voor de rest 

van het jaar en hier konden we dan ook steeds op terugvallen. 

Daarna zijn we begonnen met het eigenlijke project waarbij we gekozen hebben voor oude wereldculturen. De 

volgende oude wereldculturen zijn aan de orde gekomen: het oude Rome, het oude Egypte, Indianen/Azteken, 

Aboriginals/Maori’s, oude Chinese cultuur. 

Als gastbezoek is geweest dhr. en mevr. Davies, zij hebben lange tijd in Nieuw-Zeeland gewoond. Dhr. Davies is 

Maori.  

eduScrum 

Dit jaar zijn we de projecten heel anders gaan aanpakken. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van  eduScrum. Dat 

is een raamwerk om met elkaar binnen een groepje effectief samen te werken aan een project waarbij ieder 

verantwoordelijk is voor zijn/haar taken maar waarbij ook middels een flap duidelijk zichtbaar is hoever elk groepje 

in het project staat, welke taken er gedaan moeten worden en zijn er omschrijvingen gemaakt van taken, wanneer 

een taak klaar is, hoe we plezierig werken enz.  

Voor deze uitleg hebben we ook ruim 2 lessen ingebouwd om een goede basis te leggen. De kinderen waren erg 

enthousiast na de eerste uitleg en hebben hier ook met plezier mee gewerkt. 



 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik maken van eduScrum kent vaste rollen en regels, daarbij is de groepsindeling van groot belang. Deze 

wordt gekenmerkt door gebruik te maken van elkaars talenten om effectief aan de slag te kunnen. De groepsindeling 

is daarbij ook gebaseerd op talenten i.p.v. interesse. Bijzonder is dat elke groep daarna unaniem achter de 

onderwerpkeuze stond. 

In deze eerste periode zijn bovenstaande culturen uitgewerkt waarbij er van te voren doelen en eisen waren 
opgesteld. De periode werd afgesloten met een druk bezochte tentoonstellingsavond waarbij de kinderen een 
museum hadden ingericht met hun uitwerking van de gekozen cultuur.  
 
De lesochtend na de presentatie stond in het teken van de “retrospective”: een vast onderdeel van eduScrum 
waarbij leerlingen individueel en in teamverband terugblikken op hun project met als belangrijkste pijlers:  
● Wat ging er goed? 
● Wat kan of moet er verbeterd worden? 
● Wat moeten we niet meer doen? 
● Welke acties nemen we mee naar het volgende project? 
Dit gaat niet alleen over wat er inhoudelijk geleerd is maar ook over de  persoonlijke- en teamontwikkeling. 
Omdat het voor ons ook de eerste keer was hebben wij dit wat uitgebreider gedaan middels een lijst met een aantal 
vragen op papier die de groepjes samen hebben ingevuld.  
Dit onderdeel is zeer essentieel.  
 

Omdat we zijn gaan werken met eduScrum waarbij de retrospective een vast en essentieel onderdeel is, gaan we dit 

verder uitwerken in een portfolio van en door de leerlingen waardoor de oude zgn. “bevindingen” niet meer worden 

gebruikt. We zijn bezig dit verder te ontwikkelen en zijn ons hierin aan het verdiepen. 

 

 

 

 

 

 

Periode 2 januari – maart 2017 

Wijziging leerkrachtbezetting. 

Wegens het aanvaarden van een andere baan is Joke Blom vervangen door Gineke den Boer, voorheen ook leerkracht 

plusklas. In maart, na de voorjaarsvakantie, is Gineke den Boer begonnen. 

Doordat in deze periode alleen groep 7 les krijgt in de plusklas, biedt dat weer andere werkvormen en 

mogelijkheden. Zo zijn we aan de gang gegaan met techniek en programmeren. 

Waarom werkt eduScrum? 

Omdat je met eduScrum het 'Eigenaarschap" bij de leerlingen kunt leggen en 
aan de teams kunt geven. 'Eigenaarschap' is het geheim van eduScrum. De 
leerlingen bepalen hun eigen leerproces! De leraar bepaalt wat leerlingen 
"moeten" leren. De leraar en de klas zijn een team! Samen en met elkaar gaan 
ze ervoor. Ze leren en delen informatie met elkaar! 

 



M.b.t. hun eigen onderwerp hebben ze naar eigen keuze kort een onderdeel van cultuur uitgewerkt, dat kon een 

gebouw zijn, een film, dansen enz. De verwerking daarvan is tot stand gekomen d.m.v. het digitaal maken van een 

poster, die vervolgens als uitgangspunt diende als kort presentatiemoment voor de nieuwe groep 6 leerlingen op de 

introductie ochtend. Ook hier waren van te voren doelen en eisen aan gesteld. 

 

Periode 3 maart – juli 2017 

De derde periode ging na de voorjaarsvakantie van start met de introductie ochtend voor de nieuwe groep 6 

leerlingen, voorbereid en georganiseerd door de groep 7 leerlingen. Op deze ochtend werden ook de korte eigen 

onderwerpen gepresenteerd aan de groep 6 leerlingen. 

Project 

Het 2e grote project onder de noemer cultuur was een rondje Europa. Hierbij moest de cultuur van een Europees 

land worden uitgewerkt over van te voren vastgestelde deelonderwerpen. Deze acceptatiecriteria kwamen nu ook 

op de flap van eduScrum te staan. Voor de nieuwe groep 6 leerlingen was de werkwijze van eduScrum nieuw, 

inmiddels hebben we deze werkvorm ook verder verfijnd en uitgewerkt . Hiervoor hebben we een behoorlijk aantal 

lessen nodig gehad maar een goede basis heeft veel voordelen. De volgende keer kan er daardoor vrij vlot gestart 

worden omdat de werkwijze nu goed eigen is gemaakt. 

De acceptatiecriteria moesten door de leerlingen omgezet worden naar de flap in eigen woorden. De opdrachten 

werden omgezet naar taken waarbij de zwaarte van de taken van te voren ook door het team bepaald werd. Er werd 

bijgehouden hoever elk team was per week met de uitvoering van de taken en dit noemen we op de flap de 

burndowngrafiek. 

De culturen van Engeland, Spanje, Italië, België en Zweden zijn uitgewerkt en deze zijn weer gepresenteerd op een 

grote presentatie avond op 21 juni waarbij er deze keer een gezamenlijke officiële opening heeft plaatsgevonden op 

het schoolplein waarbij elk team kort een openingsact deed van hun cultuur. Ook deze avond was zeer druk bezocht. 

We hebben hierbij de pers benaderd en zo is er verslag gedaan in diverse media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerstvolgende ochtend stond ook weer in het teken van de retrospective waarbij ook weer terug gekeken werd 

individueel en in teamverband en dit is onderling ook weer besproken in de hele groep. 

 



Afsluiting plusklasjaar. 

Op 5 juli hebben we ons plusklasjaar afgesloten met een bezoek aan het Grafisch Proeflokaal Ommen. Hierbij 

hebben de leerlingen middels film en workshops kennis gemaakt met oude druktechnieken. 

 

Media 

Website  

De website www.plusklasommen.nl is de hoofdsite van de plusklas en deze is zo gemaakt dat hier alle informatie op 

te vinden is. Actuele informatie t.a.v. het project is op een aparte themasite gezet. Beide sites zijn gelinkt aan elkaar. 

Pers 

Van de presentatie avonden is er bericht gestuurd naar de plaatselijke en regionale kranten.  

Abonnementen 

De plusklas heeft een gratis abonnement op het blad You Tech voor de leerlingen in de plusklas. 

Het Koloriet heeft een abonnement op het tijdschrift Gifted. 

Twitter 

Meerdere keren per ochtend worden berichten op twitter gezet over de activiteiten die op dat moment gaande zijn. 

Mail 

plusklasommen@gmail.com 

 

http://www.plusklasommen.nl/
mailto:plusklasommen@gmail.com


 

Eigen digitale werkomgeving 

De plusklas heeft een account op Microsoft online. Elke plusklasleerling heeft hier een eigen account en kan 

zodoende overal online bij alle plusklasdocumenten en mail. Leerlingen kunnen zo elkaar bereiken en samen , zelfs 

tegelijk , werken aan hun documenten.  

 

Contacten  

Onder contacten verstaan wij het zoeken van contact met de IB-ers van de scholen, maar ook het contact dat 
ontstaat naar aanleiding van vragen van de scholen of het bijwonen van een afsluiting. 
 

Met ouders: 

- 2 spreekavonden 

- Informatieavond bij de nieuwe instroom in maart 

- Berichten via de e-mail 

Met IB’ers: 
- Berichten via de e-mail 
- Contact tijdens het werkgroepoverleg 

 
Met het V.O.: het Vechtdalcollege 

- Overdracht pluskasleerlingen groep 8 i.v.m. deelname plusklas tweede helft van het schooljaar. 

 
Juli 2017 
Plusklas Ommen 
Jacqueline Sybesma/Gineke den Boer. 



 

 

 


