
 

Coöperatief Onderwijs op de Zandloper. 

Zoals u weet zijn we dit schooljaar begonnen met ons te scholen en te verdiepen in Coöperatief Onderwijs. 

Tijdens de zakelijke ouderavond heeft u een uitleg gehad over wat Coöperatief Onderwijs inhoudt en wat de 

achtergrond ervan is. 

Coöperatief Onderwijs gaat uit van vertrouwen, eigenaarschap en samenwerken. 

De leerlingen hebben al een aantal veranderingen in de werkwijze al ervaren. Voorbeelden hiervan zijn: werken 

met een weektaak, zelf keuzes maken, focusdoelen. 

Waarom  een interne verhuizing? 

Coöperatief Onderwijs gaat uit van een onderbouwgroep (leerlingen met de leeftijd van groep 1-4) en een 

bovenbouwgroep (leerlingen met  de leeftijd van groep 5-8). 

Volgend schooljaar kennen we dus 2 groepen (een onderbouw- en een bovenbouwgroep). 

Om het onderwijs aan deze groep goed te kunnen vormgeven hebben we besloten dat het “grote” lokaal  het 

lokaal van groep 1-4 zal zijn en  het huidige lokaal van groep 1,2,3  wordt dan het lokaal voor groep 5-8. 

Daarnaast zal het gedeelte van het leerplein met de schuifwand een ruimte worden voor instructie aan diverse 

groepjes leerlingen én een plek voor het Pedagogisch Blok voor de leerlingen met de leeftijd van groep 4,5. 

 

Pedagogisch Blok? 
We werken met Pedagogische en Didactische blokken en hebben iedere dag 3 leerkrachten. 

 

In het Pedagogische blok draait het om de persoon (persoonsvorming). Tijdens deze blokken zijn de leerlingen 

met de leeftijd van groep 12,3 bij een leerkracht, de leerlingen met de leeftijd van groep 4,5 bij een leerkracht 

en de leerlingen met de leeftijd van groep 5-8 bij een leerkracht. 

Deze leerkracht is ook de mentor van die dag voor hun. 

Het gaat om de persoonsvorming (sociaal emotionele ontwikkeling) van het kind, vandaar dat we gekozen 

hebben voor deze indeling van de groepen.  

Omdat we parttime banen hebben, heeft uw kind dus verschillende mentoren van de dag door de week heen. 

Dat is niet nieuw , ook dit jaar heeft uw kind met verschillende leerkrachten/mentoren te maken. 

 

Didactisch Blok? 
In het didactische Blok staat de cognitieve ontwikkeling van de leerling centraal. Tijdens deze blokken geven 

leerkrachten instructie aan kleine groepjes leerlingen (of soms aan één leerling)  die wat leerstof betreft 

eenzelfde niveau hebben. Dus, tijdens het didactische blok kan het bijvoorbeeld zijn dat een leerling met de 

leeftijd van groep 5  instructie volgt met een leerling met de leeftijd van groep 4. Op deze wijze kunnen we ons 

onderwijs op maat nog beter realiseren.  

Leerlingen die geen instructie hebben, werken zelfstandig aan hun weektaak, maar wel altijd in het zicht van 

één van de leerkrachten tenzij ze hebben aangetoond dat ze echt zelf goed zelfstandig kunnen werken zonder 

zicht van de leerkracht. 

Bovenstaande in het kort de organisatie van Coöperatief Onderwijs in het nieuwe schooljaar. 

Heeft u hierover vragen, stel ze! 

Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor een informatieve avond over ons 

onderwijsconcept Coöperatief Onderwijs . 

 

 



 

 

 


