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Dit is de link naar mijn ppt presentatie
Doel van het project
Toen ik net begon in mijn nieuwe stageklas zouden de kinderen
beginnen met een nieuw thema; ‘Ruimte’. Het project wat daar
omheen gebouwd was bevatten eigenlijk alleen de basic. Zoals;
welke planeten zijn er? Hoe ziet een astronaut eruit? Etc.
Ikzelf vond dit vrij vlak en zat er niet echt diepte in. Dit
was voor mij dan ook de perfecte kans om te kijken of ik hier
door middel van innovatief onderwijs te ontwerpen wèl die
diepte in kon gaan. Dus niet alleen een uitdagende opdracht,
ook een uitdaging voor mijzelf om buiten mijn comfortzone te
gaan.

Inhoud van het project

De vakken die binnen dit project centraal staan zijn:
aardrijkskunde, taal, rekenen en beeldende vorming. Ik heb ook
het vak levensbeschouwing eraan gekoppeld om zo ook de diepte
in te gaan met de kinderen in de vorm van een gesprek. Een les
filosoferen met kinderen in groep 4/5 is niet iets wat ze elke
dag doen en dan ook best een uitdaging voor de meeste
kinderen. Deze les heb ik dan ook als een introductieles
gebruikt. De kinderen gaan hun eigen mening vormen en
vertellen hoe zij denken over bepaalde vraagstukken. Dit
levert prachtige antwoorden op! Zeker omdat iets niet goed of
fout is durven kinderen sneller te vertellen wat zij denken.
Om nog meer diepte te brengen aan dit project ben ik op zoek
gegaan naar een externe instantie die samen met mij voor nog
meer aanbod kan zorgen. Ik heb gekozen voor Sterrenwacht
Halley omdat zij beschikken over zoveel kennis en materialen
over de ruimte. Uiteindelijk hebben we kunnen regelen dat de
voorzitter een gastles bij mij in de klas kwam geven. Maar
voordat het zover was heb ik een taalactiviteit met de
kinderen gedaan.
Deze taalactiviteit stond in het teken van vragen bedenken die
je aan de gastspreker zou willen stellen zodat hij de kinderen
gericht informatie kon geven over de onderwerpen waar de
kinderen geïnteresseerd in waren. Dit zorgde voor grote
betrokkenheid tijdens de gastles en sloot de gastles ook goed
aan bij de leef- en belevingswereld van de kinderen.
Helaas heb ik door de corona crisis nog niet alle lessen
kunnen uitvoeren, wel ga ik dit in de nabije toekomst nog doen

en deze lessen zullen dan de koppeling met rekenen en
beeldende vorming laten zien.

Opbrengsten van het project
Ondanks dat dit project nog niet helemaal klaar is zijn er al
wel een aantal opbrengsten. Sterrenwacht Halley is op de kaart
gezet bij mijn stageschool. Mijn stageklas heeft een gastles
gehad en hij heeft de kinderen extra informatie kunnen geven
over de vragen die zij zelf opgesteld hadden. Ik heb ingezien
dat je een project op je eigen manier vorm kunt geven en dat
je met elk onderwerp de diepte in kan gaan, ook in de lagere
groepen. Mijn stageschool heeft gezien dat je ook zonder geld
te spenderen een samenwerking aan kunt gaan er daar mooie
dingen uit kan halen. De opbrengst die het voor Sterrenwacht
Halley heeft kunnen brengen is dat zij nu ook het bieden van
een gastles op een andere manier kunnen invullen.
Contact:
Wil je meer weten over mijn project, neem dan contact op via:
Maaike992009@live.nl

