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Als uw kind in aanmerking
komt voor een activiteit op
het leerplein, wordt u
hierover ingelicht door de
leerkracht. U krijgt een
folder mee waarin staat wat
uw kind gaat leren.
In deze folders staan ook
suggesties voor activiteiten
thuis. Uitgangspunt daarbij
is: thuis oefenen op een
manier die leuk en haalbaar
is voor de kinderen, en voor
u.
Vragen?
Als u vragen heeft over het
leerplein kunt u terecht bij
Marja Oudshoorn en/of
Sabine Steinebach.
Voor specifieke vragen over
uw kind kunt u terecht bij
de leerkracht.

E-mail: bernardusschool@gmail.com

Leerplein

Inleiding
Met het accent op ‘samen leren’
leggen wij binnen de
Bernardusschool een basis voor
de volgende stap in de
ontwikkeling van een kind.
Soms wordt een leerling extra
uitgedaagd. Soms heeft een
leerling extra begeleiding
nodig, omdat hij/zij moeite
heeft met een bepaald vak of
omdat hij/zij een achterstand
heeft opgelopen.
Al deze leerlingen willen wij
met ingang van dit schooljaar
begeleiden binnen het
‘leerplein’.

Wat is het leerplein?

Hoe werkt het?

Het leerplein staat voor een andere
manier van extra hulp aanbieden.
Voor leerlingen met een
voorsprong worden speciale
programma’s samengesteld. De
methodes die wij gebruiken hebben
extra oefenstof die deze leerlingen
kunnen maken. Deze leerlingen
worden op dinsdagmiddag begeleid
door juf Anneke.

We werken in periodes van
maximaal 8 weken aan een
onderwerp. In de eerste
bijeenkomst vertellen we de
leerlingen wat ze gaan leren en
gaan we na wat hun eigen
leervragen zijn. Aan het eind van
de periode stellen we samen met
de leerling vast of ons doel
bereikt is.

De ervaring leert dat veel kinderen
die voorheen individueel hulp
aangeboden kregen, vaak dezelfde
leervragen hebben. Deze
leervragen hebben we als
uitgangspunt genomen om extra
hulp aan groepen kinderen te
kunnen geven. Dat doen we op het
leerplein. Op die manier kunnen
we meer leerlingen extra hulp
aanbieden en kunnen we van meer
verschillende werkvormen gebruik
maken. Ook leren kinderen van
elkaar.

Deze leerlingen worden binnen
het leerplein begeleid op
woensdagochtend voor de pauze
en op donderdagmiddag. Een
bijeenkomsten duurt 30 of 45
minuten en wordt veelal begeleid
door juf Anna en juf Elvera. De
activiteiten op het leerplein zijn,
afhankelijk van het onderwerp,
voor kinderen uit een bepaalde
groep of groepsdoorbrekend.
Naast de activiteiten op het
leerplein blijven we de leerlingen
die dat nodig hebben, individuele
hulp bieden.

