
  
 

Echt, 27 september 2018 

Betreft: inhoud 10-14 onderwijs 

Beste ouders, 

Tijdens de klassikale ouderavond is in groep 7/8 verteld wat het 10-14 onderwijs waarover u 
vorig schooljaar meermaals bericht over hebt ontvangen, nu precies inhoudt. Middels deze 
informatiebrief delen we dit met iedereen.  

Voor ieder kind in groep 7/8 van de Maasparel is, ongeacht welke VO-school het zal kiezen, het 
aanbod van drie vakgebieden beter op elkaar afgestemd.  

Bij het vak Natuur en Techniek (Wetenschap & Techniek) werken we nu intensief samen met het 
Connect College volgens “Onderzoekend en ontwerpend leren”. Leerlingen gaan bij de start van 
het thema naar het Connect College waar ze middels een onderzoek het thema verkennen en 
zich eigen maken onder begeleiding van docenten Wetenschap en Techniek. De lessen die volgen 
vinden plaats op de Maasparel en staan in het verlengde van dit onderzoek. Als afsluiting komt 
een docent van het Connect College naar de Maasparel en presenteren de leerlingen hun 
onderzoek aan elkaar en aan de docent. De nadruk ligt op het onderzoekend leren waarbij ze aan 
de slag gaan met een onderzoeksvraag en deze gedurende het thema beantwoorden en hun 
bevindingen presenteren. De invulling, opzet en evaluatie van de lessen wordt ingevuld in 
samenspraak met docenten van het Connect College. 

Tijdens de portfoliogesprekken werken de leerlingen van groep 7/8 volgens de zogenaamde 
rubrics t.b.v. de leerlingvaardigheden. Een taak uitvoeren, plannen en samenwerken zijn de drie 
vaardigheden die centraal staan. Diezelfde rubrics worden op dit moment ook ingezet in de 
brugklassen BB en KB van het Connect College, met als doel dit uit te breiden naar alle 
brugklassen. Zodoende ervaren de kinderen eenzelfde aanpak m.b.t. hun vaardigheden. Tevens 
verhoogt een dergelijke aanpak hun eigenaarschap. De evaluatie en doorontwikkeling wordt 
ingevuld in samenspraak met docenten en het zorgteam van het Connect College. 

We werken momenteel aan een doorlopende leerlijn Nederlands. Dit doen wij in samenwerking 
met Fontys Lerarenopleiding Sittard. Ons doel is om dit jaar in beeld te krijgen hoe wij het 
aanbod in groep 7, 8, de brugklas en leerjaar 2 op elkaar kunnen afstemmen. Het zal dan gaan 
om de vakken spelling, taal, begrijpend lezen en technisch lezen. Uiteraard houden wij u hiervan 
op de hoogte middels informatiebrieven. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar p.veelen@wijzersinonderwijs.nl of uw vraag stellen 
aan zorgcoördinator Anneke en groepsleerkracht Ellen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Maasparel Ellen Aerdts en Anneke Lechner, namens Wijzers in Onderwijs en Connect 
College Paul Veelen 
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