Nieuwe naam
voor de plusklas? Je leest
het onderaan.

Interview met
Renske Serlie.

Wat vinden de
kinderen uit de
Plusklas van de
Plusklas?
Temperatuur
Plusklas:veel
samenwe rken

woensdag 30 oktober 2013 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Door: Anna Schepers, Eileen Supheert,Debbie Roossien en Amy Bruinenberg

Plusklaskrant!
De plusklas is een klas voor
intelligente leerlingen. Die
zich snel vervelen bij het
gewone werk op school, ze
kunnen meer uitdaging aan.

Door Debbie en Amy

Hieronder ziet u plaatsen waar zich
een plusklas bevindt. We vertellen er
ook een stukje over. We hopen dat u
plezier heeft in dit leuke stukje over
plusklassen. Het zijn drie plaatsen,
waaronder de onze (Coevorden).

HOUTEN: Op 17 januari 2003 is de
Plusklas Houten formeel opgericht.
En in september van dat jaar gingen
de deuren van de Plusklas Houten
voor het eerst open. In de afgelopen
10 jaar is de Plusklas Houten flink
gegroeid. Van een enkele klas aan het
begin, gaan nu tientallen kinderen per
jaar een dagdeel per week naar de
Plusklas Houten.
AMSTELVEEN:
Het
samen-werkingsverband Amstelzijde
biedt
voor
de
hoogbegaafde
leerlingen
in
Amstelveen
en
Ouderkerk aan de Amstel een extra
aanbod in de vorm van een plusklas.

Het betreft een project voor twee jaar,
waarna, afhankelijk van resultaten en
behoefte, over voortzetting en
eventuele uitbreiding wordt besloten.
COEVORDEN: (onze plusklas)!!!! In
het schooljaar 2012/2013 is de
VPCBO Coevorden gestart met een
bovenschoolse
plusklas
voor
meerbegaafde kinderen uit de
groepen 5 t/m 8. Dit is een
uitbreiding van het aanbod op de tien
scholen van de vereniging om aan de
onderwijsbehoeften van alle kinderen
te kunnen voldoen.Dit jaar is de klas
gesplitst in een 5/6 en een 7/8 deel.

De plusklas wordt georganiseerd
door een werkgroep. Als kinderen
aan de criteria voor de plusklas
voldoen, worden ouders daarvan door
de eigen school op de hoogte
gebracht. De plusklas krijgt elke
woensdagochtend les op CBS Dr.
Picardt in Coevorden. De leerlingen
werken dan op hun niveau aan
projecten en thema's. Zo worden ze
uitgedaagd en gestimuleerd om te
"leren leren". Op de andere dagen
kunnen ze op hun eigen school verder
werken aan de opdrachten die ze
vanuit de plusklas krijgen.

De kinderen uit de plusklas groep 7/8 in Coevorden

Interview juf
Renske

Dit zijn voorbeelden van plusklassen
in verschillende steden. Ik hoop dat
jullie nu meer weten over de plusklas.
De dertien kinderen die in onze
plusklas (Coevorden) zitten zijn:
Groep 7: Amy, Debbie, Errin, Luca,
Jarno, Senn. Groep 8: Aharon,
Marlinde, Eileen, Vera, Anna, Hidde,
Paula. De juf is juffrouw Renske
Serlie
(ook
lerares
op
de
Picardtschool in groep acht) Ik hoop
dat je dit artikel met veel plezier hebt
gelezen en u nu beter weet wat de
plusklas inhoudt.

Groep 5/6
plusklas Gees

Door Anna Schepers

1. Hoe vindt u het om met zulke
slimme kinderen te werken? :
Ge-weldig, ik hou ervan om veel te
pra-ten. Daar is dan ook de tijd voor.
Je kan heel slim zijn maar als je de
kans niet pakt kan er niets van je
terecht-komen. 2. Wat vindt u ervan
dat de plusklas een eigen gebouw
heeft? :Ik en de kinderen vinden het
heel prettig, het is ook heel gezellig.
3. Hoe bent u juf geworden van de
plusklas? : Ik was juf van groep 7,
toen kwam er tijd vrij voor de
kinderen die wat meer uitdaging
nodig hebben. Ik hoorde van het plan
van de plusklas, deed toen de
opleiding voor plusklas juf en werd
juf van de plusklas. 4. Wat vindt u
leuker groep 8 of plusklas lesgeven? :
Ik zou het allebei niet willen missen.
Als ik alleen 1 van die twee zou doen
zou ik het jammer vinden. 5. Wat
vindt u het leukste van de plusklas en
wat vindt u lastig? : Ik vind het leuk
dat iedereen enthousiast samenwerkt,
en lastig is de communicatie met de
verschillende
andere
scholen.
Iedereen heeft zijn eigen werkwijze
op de scholen. Het is een uitdaging.
6. Op welke school heeft u vroeger
gezeten? : Op de Dr. Picardt en de
Mijndert van der Thijnen.

Door Eileen Supheert. In dit stukje zie je wat kinderen
uit de plusklas in Coevorden vinden, verder geven ze
hun cijfer. Jarno 8:Ik zit er net op en het is nu al leuk.
Hoe zal de rest van het jaar zijn? Aharon 10:Ik vindt
het nu al super leuk en gezellig, ik voel me er echt
thuis. Marlinde 10:Ik vind het helemaal geweldig en
super leuk. Eileen10:Het is een leuke belevenis en
het is een goede uitdaging voor ons. Luca 9,5:Het is
een leuke klas en er zijn leuke uitdagingen. Vera
8,5:Het is leuk want er zijn aardige kinderen. Debbie
9:De kinderen zijn leuk, en het is een goede
uitdaging.

Anna 9:Ik vind het erg leuk, even wat anders dan de
Fontein. Het is heel erg leuk. Amy 10: Ik vind het
huiswerk ook heel leuk en het is ook wel een
uitdaging voor mij. Hidde 8,5: Ik vind het erg leuk
omdat het een mooie en gezellige groep is. Paula 9:
Het is anders dan school en dan verveel ik me niet.
Senn 8: Ik vind het leuk en ik hou niet van lange
verhalen. Errin 9,5: Leuke kinderen en iedereen is
heel aardig.

Nieuwe
naam
plusklas?????
Door: Anna, Eileen,Debbie en
Komt er een nieuwe naam voor de
plusklas? Wel of niet? Wat zou het
toch worden? En als het verandert,
waarin dan? Op die vraag krijg je
antwoord in de volgende plusklas
krant. LEZEN DUS! Wij zelf weten
het ook nog niet. Maar zijn heel
benieuwd wat het gaat worden. En ik
hoop dat u ook benieuwd bent naar
de nieuwe naam. Dit was onze krant,
ik hoop dat u de volgende krant ook
leest.

Door: Lotte, Jasper en Jorik
De leukste dingen zijn volgens de
plusklas 5/6 werken in acadin,
logische spelletjes doen en het
bespreken van onderwerpen waarbij
wij zelf het gesprek mogen leiden.
Wat is acadin? Het is een website
waar je lessen kunt volgen in een
digitale leeromgeving. Hoe vindt de
plusklas 5/6 het dat ze naar Gees
moeten? Het rijden vinden ze niet
leuk maar we hebben wel onze
eigen klas in een gezellige school.
Wat doen we in de plusklas? We
beginnen met logische spelletjes en
daarna
bespreken
we
de
nieuwsberichtjes. Daarna doen we
iets met het thema en bespreken we
het huiswerk voor de volgende
week en schrijven we het in de
agenda?s. Als we nog tijd over
hebben beginnen we met het
huiswerk voor de volgende week.
Het thema dat we nu doen gaat over
techniek. We hebben allemaal iets
meegenomen wat hiermee te maken
heeft: technisch Lego, Fisher
Technik, ballon opblazen met heet
water eronder... Erg leuk!!
DIT PLAATJE

