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Pluto in de Wijk

De knuffelkonijnen van Lana deel 2

De Toonladder…
net een toontje hoger!

In onze vorige Wijkkrant stond het
verhaal van mijn buurmeisje Lana
en haar konijnen. We zijn inmiddels
een paar maanden verder en ik was
benieuwd hoe het nu met haar konijnen gaat. De vorige keer waren ze namelijk net geboren en het is bekend
dat konijnen hard groeien en nogal
vruchtbaar zijn. Dus met een flinke
portie nieuwsgierigheid ging ik weer
bij de konijnenfamilie op bezoek. En
de situatie is zeker veranderd!
Er zijn inderdaad konijntjes geboren
en op een gegeven moment bestond
de familie uit tien konijnen. Dat vonden Lana en haar moeder wel wat
veel. Dus werden de konijntjes op
Marktplaats gezet en in een mum
van tijd vonden ze voor een aantal
een nieuw baasje of bazinnetje. Ook
ging een konijntje naar de konijnenopvang. Maar binnenkort komt ook
een nieuw konijntje de familie versterken want ze willen graag dwergkonijntjes en daarmee fokken. Een
dwergkonijntje is een konijn met
het dwerg-gen of gewoon een ras
van kleine konijnen. Erg mooi zijn de
langharige dwergkonijnen en daarmee willen ze een familie stichten.
Wat me ook nu weer aanspreekt is
hoe dol Lana en haar moeder op hun
konijntjes zijn. Je moet je wel reali-

Eén van de knuffelkonijntjes van Lana.

seren dat het best veel werk is want
drie keer per week moeten de hokken helemaal schoongemaakt worden. Hygiëne is essentieel voor deze
dieren. En ze hebben gewoon veel
knuffeltijd nodig, nou dat is Lana wel
toevertrouwd.
Hun maaltijd bestaat uit hooi en stro
en een traktatie is wilgetakken die
Lana in het park plukt. Ik vroeg haar
of ze al namen voor de nieuwe konijntjes bedacht heeft en ja hoor, die
heeft ze. Nu wordt het een snoepserie, bijvoorbeeld candy crush of
skittles of jelly beans. Hoe leuk is dat!
Door Ineke Stekelenburg

Open ochtenden
Montessorischool
Spelenderwijs leren

Kleuters werken met de roze toren uit het Montessori-lesmateriaal. Foto: Marsja Haanstra

Vraag de leerlingen naar de ‘roze
toren’ en ze kennen die allemaal.
De roze toren is een begrip op
Montessorischool De Vleugel, net
als veel ander eigen lesmateriaal.
Eenmaal op school beginnen
kleuters spelenderwijs met leren
door dit materiaal. Op een heel
natuurlijke manier maken ze kennis met tegenstellingen, getallen, letters, harmonie en bijvoorbeeld concentratie en aandacht.
De Vleugel biedt kinderen een
stimulerende omgeving die uitnodigt op onderzoek uit te gaan.
Het draait om nieuwsgierigheid
Nieuwsgierig geworden? Mooi,
want nieuwsgierigheid is waar het
allemaal om draait op De Vleugel.
Kinderen zijn van zichzelf namelijk
heel nieuwsgierig en dat hoeft alleen nog maar bewaard te blijven,
is de Montessorigedachte. Zo leert
ieder kind op zijn of haar eigen manier. Op woensdagochtend 13 mei
en dinsdagochtend 2 juni heeft De

Vleugel open ochtenden. Van 9.00
– 12.00 uur staat de school open
voor nieuwsgierige peuters en hun
ouders om het onderwijs en de
sfeer op school te proeven.
Roze toren
Tijdens de open ochtend is er naast
de roze toren veel meer te ontdekken, zo kunnen peuters in het peuterlab zelf aan de slag. Als Montessorischool heeft De Vleugel veel
eigen materiaal, altijd gemaakt
van mooie, duurzame grondstoffen (vaak hout). Kinderen kunnen
hier zelfstandig mee werken omdat het materiaal zelfcorrigerend
is. De kinderen komen er vanzelf
achter als er een foutje gemaakt is
en kunnen zo zelf nieuwe oplossingen bedenken.
Er is geen antwoordboekje bij nodig of een leerkracht die je vertelt
of het antwoord goed of niet goed
is. Dit soort materiaal kunnen ouders met hun kinderen zelf uitpro-

Samenwerken en van elkaar leren.

Midden in het mooie Zuilensteinse
park van de wijk staat openbare
basisschool De Toonladder. Onze
school zit in een prachtig en modern gebouw aan de Lohengrinhof
1-3, waar het fijn leren én werken
is. Iedere dag komen zo’n 200 leerlingen naar onze school. Het onderwijs dat wij bieden kun je omschrijven als modern traditioneel.

Een ander aspect is de inzet van lessen taal-rekendans in de kleutergroepen. Er is aangetoond dat bewegend
leren bij jonge kinderen leidt tot een
betere bewustwording. Tijdens deze
wekelijkse activiteit worden taal- en
rekenactiviteiten al dansend en met
ondersteuning van muziek uitgevoerd. Dit alles onder leiding van een
gespecialiseerde leerkracht.

Samenwerken en van elkaar leren
Traditioneel in de zin van groepen
die op leeftijd zijn samengesteld,
begeleid door vaste en enthousiaste
leerkrachten. Zo kunnen kinderen
met leeftijdgenootjes samenwerken
en van elkaar leren.
Modern in de zin van het gebruik
van ICT-middelen. Onze leerlingen
werken bij de basisvakken al jaren
met tablets en laptops om zich op
hun eigen niveau verder te kunnen
ontwikkelen. We laten de kinderen
al van jongs af aan zien hoe het leren werkt: door hen te laten ervaren
wat zij al kunnen en inzicht te geven
in de volgende stap. Daardoor zijn de
kinderen zich veel bewuster van en
meer betrokken bij hun persoonlijke
ontwikkeling.

Onze school staat in de muziekbuurt
en heet niet voor niets De Toonladder. Vandaar dat muziek bij ons extra
aandacht krijgt. In samenwerking
met De Kom zijn we bezig om dit vak
meer muzikale glans te geven en zo
het plezier in het met elkaar muziek
maken op de kinderen over te brengen.

Voetjes van de vloer
Modern zijn we ook in ons aanbod:
wij bieden al vanaf groep1/2 Engels
aan. Dat doen wij omdat de generatie van nu zich steeds vaker internationaal zal gaan bewegen. Daarnaast
biedt het kinderen meer keuzemogelijkheid bij de overstap naar het
Voortgezet Onderwijs.

beren tijdens de open ochtenden. Er
staat dan van allerlei niveaus materiaal klaar. Onderzoekende ouders
kunnen ook een lesje uit de bovenbouw maken, dat gaat tot niveau 3
vwo.
Rondleidingen
Om de school beter te leren kennen,
geven ouders en leerlingen rondleidingen en vanzelfsprekend slaan ze
daarbij de kleuterklas niet over. De
kleuters laten je graag zien waar ze
mee bezig zijn. Een tip is het vrije
werken, direct in het begin van de

De Toonladder.....uit de kunst
Naast alle aandacht voor de ‘gewone’
schoolvakken zijn er ook regelmatig
speciale activiteiten die net ‘een
toontje hoger’ zijn. Ieder jaar houden wij in de maanden maart en april
ons grote Schoolproject. Dit jaar zou
het projectthema ‘Kunst’ zijn. Helaas
zorgde de sluiting van de school, in
verband met het coronavirus, ervoor
dat het project dit jaar niet door is
gegaan.
Thuisnabij onderwijs
Alle leerlingen werkten een aantal
weken thuis, dat was voor iedereen
een bijzondere ervaring. Binnen een
dag had het team een volledig lesprogramma gemaakt: voor de kleuters een prachtig werkpakket vol

ochtend. Zeker als je zelf ‘ouderwets’ onderwijs hebt gehad, kan
het verrassend zijn om leerlingen zo
zelfstandig te zien werken. Ze kiezen
zelf hun werkje en gaan ermee aan
de slag. Dit is vrijheid in gebondenheid. Leerlingen werken zelfstandig
binnen duidelijke afspraken die ze
elk jaar samen maken. Bekijk tijdens
de open ochtend hoe dit werkt. Creatieve peuters mogen het open atelier
niet overslaan, want hier laten leerlingen zien wat ze gemaakt hebben
en kunnen peuters ook zelf aan het
werk.

werkbladen, spelletjes en knutselopdrachten, voor de kinderen vanaf
groep 3 een volledig digitaal werkpakket. Zo gingen de kinderen samen
met hun ouders thuis aan de slag en
de leerkrachten konden dagelijks de
vorderingen van hun leerlingen volgen. Via chat, mail en YouTube bleven zij in deze uitzonderlijke periode
met elkaar in contact en waar nodig
konden de leerkrachten kinderen (op
veilige afstand) verder helpen. Zeker
voor de kinderen bleek het dagelijkse
contact met hun juf een vertrouwd
iets. De ouders waren nauw bij het
thuiswerk betrokken en zij konden
met de leerkrachten overleggen als
iets niet lukte. Thuisnabij onderwijs
in optima forma! Het was mooi om
te ervaren dat we met elkaar, kinderen, ouders en team, deze periode
goed zijn doorgekomen. Voor iedereen een ervaring om later met een
goed gevoel op terug te kijken. Dat
dit voor onze school al jaren opgaat,
valt op te maken uit het feit dat we
veel oudleerlingen terug zien komen,
maar nu in de rol van ouder van een
4-jarige die de eerste stappen in het
basisonderwijs bij ons op school zet.
Mocht je na het lezen van dit artikel
meer van onze school willen weten:
je bent van harte welkom! Op de
website https://toonladderzuilenstein.nl vind je naast alle informatie
ook de contactgegevens waarmee je
een afspraak kunt maken voor een
kennismakingsgesprek!
Door Bob Koopman, directeur

Vooraf aanmelden
Als je je van tevoren aanmeldt,
weet je zeker dat er een plek is bij
de rondleiding. Dat kan via administratie@devleugel.net of 0306045789. Je vindt De Vleugel aan
het Mozartplantsoen 1, in de wijk
Zuilenstein.
Door Marsja Haanstra

