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Gluren bij de school van de Buren 
 
In onze partnerscholen gebeuren veel mooie dingen. Ontwikkelingen die we 
graag willen delen en waarover we graag in gesprek gaan. Daarom organiseren 
we op dinsdag 18 februari van 11.00- 14.00 uur Gluren bij de school van de 
Buren. 
 
Op dinsdag 18 februari kan je op bezoek op één van onderstaande scholen. 
Tussen 11.00 en 12.30 is er een rondleiding door de school en kan je in gesprek 
met leerlingen. 
Tussen 12.30 en 14.00 uur zijn er gesprekstafels rond thema’s die spelen op de 
school. Daarbij wordt een lunch verzorgd. 
 
 

School: Mauritsschool Nieuwegein 
 

Vernieuwend concept:  
Werken vanaf groep 1 met robotica en programmeeronderwijs. 
Anno 2019 is de computer in onze samenleving niet meer weg te denken. De 
technologie ontwikkelt zich in rap tempo. Kinderen komen op  jonge leeftijd in 
aanraking met deze vernieuwde ontwikkeling. Nog voordat de meeste 
kinderen de basisschool binnen stappen zijn ze al bekend met het principe van 
´swipen´ en weten ze zonder enige moeite de tablet te hanteren. Voor ons als 
school de taak om op deze nieuwe ontwikkeling in te haken. Want hoe kan het 
nu dat ik op de telefoon filmpjes kan kijken, dat mama´s horloge kan praten of 
dat de stofzuiger zichzelf een weg door het huis heen baant? Achter elke 
interactie tussen mens en computer zit een code. Wij willen onze leerlingen 
leren begrijpen hoe deze technologie werkt, leren om logisch en 
gestructureerd te denken, leren omgaan met complexiteit en 
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doorzettingsvermogen te tonen. Leren om creatief te zijn en samen te werken, 
waarbij er kansen zijn voor talent ontwikkeling.  

Door het innovatiefonds dat de stichting aan onze school heeft toegekend 
hebben wij diverse materialen kunnen aanschaffen om het werken met 
robotica in te gaan zetten. 
Op onze school leren de kinderen spelenderwijs wat programmeren is. Zo 
leren zij bijvoorbeeld hoe ze een robot kunnen programmeren of hoe je een 
bewegende animatie kunt maken. Materialen die hierbij worden ingezet zijn 
o.a. blue-bots, dash en dot, lego We Do 2.0, microbit en scratch. Op het 
schoolplein ligt sinds kort een echte ‘Gamer’ van energy floors. De kinderen 
wekken door te bewegen op deze interactieve vloer energie op. De 
interactieve vloer is een spel, waarbij kinderen diverse opdrachten kunnen 
uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het leren van de tafels of het volgen van een 
patroon. De school is een samenwerking gestart met de Marnix Academie. 
Door de inzet van een proeftuin wil de school zich verder ontwikkelen en 
verdiepen in het onderwijzen van onze leerlingen op het gebied van 
programmeren en robotica onderwijs. 

 

Website: http://www.mauritsschool-nieuwegein.nl/  
 

Gespreksthema’s: 
- Wat is de meerwaarde van robotica en programmeeronderwijs voor 

leerlingen van 4 t/m 12 jaar? 
- Hoe geven wij in ons onderwijs ruimte aan programmeren? Hoe 

organiseren we dit? 
- Welke devices / tools gebruiken wij, wat leren de kinderen daarvan en 

hoe pakken wij dat aan? 
- Hoe kan men gebruik maken van elkaars expertise om dit voor 

meerdere leerlingen mogelijk te maken? 
- Waar liggen er kansen in samenwerking tussen de PABO en de 

basisschool? 
 

 

Maximaal aantal deelnemers: 20 

 
 

 

http://www.mauritsschool-nieuwegein.nl/
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School: Op de Groene Alm-  Utrecht 
 
Vernieuwend concept:  
Op de Groene Alm werkt met een Research& Designgroep en door middel van 
Lesson Study, in samenwerking met de Marnix Academie, aan de verbetering 
van het (reken) onderwijs. 
Leerkrachten, studenten en docenten van de Marnix Academie werken daarin 
actief samen. 
Onderzoeksgroepen, lerende teams en Lesson Study zijn krachtige middel om 
als team te werken aan onderwijsontwikkeling. 
 
Bekijk ook dit filmpje over Lesson Study: 
 
https://vimeo.com/381166592/1c3211ac73 
 

 

 
 
 
Website: www.ksu-opdegroenealm.nl 

 

Op De Groene Alm - KSU 
Structuur, Individuele aandacht en Samenwerken in een 

optimaal pedagogisch klimaat. Veel aandacht voor taal en 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F381166592%2F1c3211ac73&data=02%7C01%7C%7C65ee5339ee2d40878e8c08d79286bea7%7Cf5ede1449df7491baf54e838ef048782%7C0%7C0%7C637138979734918526&sdata=Ji3WKvB3PjJgX88lR5J%2ByiQzTsWw16XYZNHuvZb4sKk%3D&reserved=0
http://www.ksu-opdegroenealm.nl/
http://www.ksu-opdegroenealm.nl/
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rekenen, Engels vanaf groep 1, Wetenschap, Natuur en 

Technologie onderwijs 

www.ksu-opdegroenealm.nl 

 
Gespreksthema’s:   
 
Professionalisering door onderzoeksgroepen, lerende teams  en/ of Lesson 
Study. 
Onderwijsontwikkeling op het gebied van rekenen, Engels van groep 1 t/m 8 
en Wetenschap en technologie. 
Voor mee 
 
https://vimeo.com/381166592/1c3211ac73 
 

 
 

Maximaal aantal deelnemers: 8 

  
 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F381166592%2F1c3211ac73&data=02%7C01%7C%7C65ee5339ee2d40878e8c08d79286bea7%7Cf5ede1449df7491baf54e838ef048782%7C0%7C0%7C637138979734918526&sdata=Ji3WKvB3PjJgX88lR5J%2ByiQzTsWw16XYZNHuvZb4sKk%3D&reserved=0

