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Het afgelopen schooljaar hebben we onder het jaarthema “Connect” gewerkt. Een breed thema 

waarbij we uiteindelijk voor drie deelonderwerpen hebben gekozen: verbindingen eigen keuze per 

groep, het Ik-boek: met wie en wat sta jij in verbinding, verbindingen in de infrastructuur. 

Naast de lessen mindset en filosofie aandacht besteed aan leren informatie zoeken en mindmappen. 

Het inzetten en ontwikkelen van een leerling portfolio hebben we verder uitgewerkt, dit is een 

doorgaand proces waarbij de onderdelen uit de lessen in de Plusklas terug komen. Middels eigen 

werk, reflecteren op eigen leerproces en teamwork, het Ik-rapport en het stellen van doelen en 

individuele gesprekken wordt dit portfolio verder ingevuld en nader ontwikkeld. 

De projecten blijven aangeboden worden binnen het raamwerk van eduScrum. 

 

Inhoudelijk: Doelstelling en verantwoording 
 
Wij werken volgens de doelen en vaardighedenlijst van het SLO. Leerlingen werken aan deze 
doelen via hun eigen blad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Uit deze lijsten worden vaardigheden gehaald die per periode expliciet centraal staan.  

Daarnaast werken we per periode met rubrics. De rubrics die dit schooljaar centraal hebben 

gestaan zijn: 

Plannen-structuur aanbrengen- spellen en stellen – creatief denken – motivatie 

In de Plusklas gaat het ons niet om meer en moeilijker werk en opdrachten aan te bieden 
maar juist de verdieping te zoeken binnen een thema/onderwerp. Daarbij oefenen we met 
name executieve vaardigheden.  
 

 

 

 

 

 

  Respons-inhibitie: nadenken voordat je iets doet. 

 Werkgeheugen: informatie in je geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken. 

 Emotieregulatie: emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren. 

 Volgehouden aandacht: aandachtig blijven, ondanks afleiding. 

 Taakinitiatie: op tijd en efficiënt aan een taak beginnen. 

 Planning/prioritering: een plan maken en beslissen wat belangrijk is. 

 Organisatie: informatie en materialen ordenen. 

 Timemanagement: tijd inschatten, verdelen en deadlines halen. 

 Doelgericht gedrag: doelen formuleren en realiseren zonder je te laten afschrikken. 

 Flexibiliteit: flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag. 

 Metacognitie: een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren. 

 

Opzet projectlessen 2017-2018 

Project 1 

In deze periode hebben we veel aandacht besteed aan het werken met eduScrum. Hoe pak je het 

aan, hoe vormen we de teams op basis van kwaliteiten. We hebben veel aandacht besteed aan het 

ontdekken en aangeven van je eigen kwaliteiten. Op basis hiervan hebben we de teams 

samengesteld. Het thema was Connect en na een aantal introductie lessen en lessen rond het 

werken in eduScrum zijn de teams zelf gaan bedenken wat ze willen onderzoeken op het gebied van 

verbindingen. De nadruk tijdens dit project lag echter grotendeels op het proces van leren en alle 

bijbehorende onderdelen en vaardigheden die aan bod komen bij het werken in eduScrum. 

 

 

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! 

 



Elke groep heeft een onderwerp uitgewerkt en dat verwerkt in een korte presentatie. De afsluitende 

presentatie avond stond deze keer dan ook in het teken van het leerproces: wat doen we allemaal in 

de plusklas, hoe pakken we dat aan en wat gebeurt er inhoudelijk nog meer dan alleen het project. 

Deze avond werd wederom druk bezocht en gaf aan de hand van de leerlingen met hun eigen 

rondleiding een goede indruk van wat er in Plusklas Ommen gebeurt. 

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.  
Dit gaat niet alleen over wat ze geleerd hebben over het vak maar ook over hun persoonlijke en 
teamontwikkeling. 
De kinderen hebben de retrospective op individueel en team niveau ingevuld middels een lijst met 
een aantal vragen op papier. Dit onderdeel is zeer essentieel. Op deze manier kan een 
leerlingenteam zichzelf inspecteren en ontdekken wat de teams en de individuele leerlingen kunnen 
doen om zichzelf bij een volgend project te verbeteren. 
 

Project 2 

Deze periode stond het thema “IK” centraal met de bijbehorende vraag: met wie en wat sta ik in 
verbinding? 
Deze opdracht is individueel verwerkt in een lapbook en alle leerlingen hebben hun eigen werk 
gepresenteerd aan elkaar. 
 

Project 3 

Na de voorjaarsvakantie stromen de groep 6 kinderen weer in. Het thema voor deze periode was 
“Verbindingen in de infrastructuur”. 
Na een introductie ochtend over dit thema, hebben we de week erna een gastspreker in de klas 
gehad. Dit was de communicatie adviseur van het project N34. Momenteel actueel om dat de 
verbindingsweg N34 wordt vernieuwd. De week erna zijn we op locatie bezoek geweest en hebben 
we de hele ochtend een rondleiding gehad op diverse locaties van de N34.  
De teams, op basis van kwaliteiten samengesteld, hebben de volgende onderwerpen uitgewerkt: 
Tower Bridge – Oosterscheldekering – Kanaaltunnel – Royal Gorge bridge – N34 - Zhangjiajie Grand 
Canyon Glass Bridge. 
Deze onderwerpen zijn aan de hand van een onderzoeksvraag en maquette gepresenteerd op de 
presentatie avond op 20 juni. 
 
Afsluiting Plusklasjaar. 
De laatste 2 plusklasochtend van het schooljaar stonden in het teken van reflecteren op proces en 
eigen werk en dit verwerken in het portfolio. 
 
Algemeen: 
 
Website  
Informatie over de projecten alsmede actuele zaken zijn op de website te vinden.. 
www.plusklasommen.nl 
Twitter 
Meerdere keren per ochtend worden berichten op twitter gezet over de activiteiten die op dat 

moment gaande zijn. 

Oudercontact 

- 2 spreekavonden 

- Informatieavond bij de nieuwe instroom in maart 

- Berichten via de e-mail 
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