Artikel 4:

Beste ouders, verzorgers,
In onze visie geven wij aan graag bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot
zelfstandige, zelfverantwoordelijke burgers. In het jaar 2017-2018 willen we hier extra aandacht aan
geven. Wat doen we al? En: Doen we voldoende?
Als het gaat om de zelfstandigheid van kinderen, vinden we samenwerking tussen de school en
ouders belangrijk.
Daarom zult u dit jaar vier keer een schrijven van ons ontvangen over dit onderwerp.
In december ontving u van ons een artikel over de zelfstandigheid van kleuters.
In februari over ‘Zelfstandig werken in groep 3 t/m 8.’
In april ging het over ‘Sociaal-emotioneel zelfstandiger d.m.v. ‘Kanjer’
Het laatste artikel gaat over ’Zelfstandig in de 21e eeuw’
21-eeuwse vaardigheden
U heeft de term ’21-eeuwse vaardigheden’ vast al voorbij horen komen. Op het journaal, in
documentaires, in de krant en in de wandelgangen. Wat is het en waarom staat dit zo centraal
tegenwoordig?
Allereerste een mooie definitie: ‘21-eeuwse vaardigheden zijn de competenties die leerlingen nodig
hebben om succesvol te kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst.’
De maatschappij verandert door technologie en digitalisering. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer
mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT
gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21-eeuwse vaardigheden nodig om
hierop voorbereid te zijn.
In onderstaand model, opgesteld door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) vindt u de 11
competenties waar we over praten.

Wij als De Morgenster vinden het belangrijk om ook onze leerlingen voor te bereiden op de
maatschappij, zodat ze zelfstandige en zelfverzekerde burgers worden.
De genoemde competenties raken steeds meer verweven met onze lesstof. Toch willen we er nog
concreter mee aan de slag. In het schooljaar 2018-2019 gaan we ons met name richten op ‘kritisch
en creatief denken.’
Kritisch denken
Er komt enorm veel informatie op onze kinderen af, via het internet en de tv, maar ook via social
media. Om iets te weten te komen, hoeven ze maar één druk op de knop te geven. Hoe gemakkelijk
nemen ze aan wat ze horen of zien? Wat zijn feiten en wat zijn meningen? Het is erg belangrijk dat
kinderen kritisch blijven nadenken. Dat ze hun eigen mening kunnen vormen onafhankelijk van
anderen en deze kunnen beargumenteren.
Ook is het in de snel veranderende maatschappij heel belangrijk om scherp te blijven. Denken op de
korte, maar ook op de lange termijn. Problemen van meerdere kanten bekijken. Goed kijken naar het
proces in plaats van alleen het product, om daar weer van te kunnen leren.
Kortom, kritisch denken is een belangrijke vaardigheid om sterk te staan in de huidige tijd!
Creatief denken
Waarom creatief denken? Creatief denken helpt een kind om zijn mogelijkheden en talenten te
ontdekken en die te verbinden met de wereld om zich heen. Dat klinkt mooi, maar wat houdt het in?
Creatief denken beperkt zich niet tot creatieve vakken. Het kan juist ook gekoppeld worden aan
vakken als wereldoriëntatie, taal, rekenen en gym; het is vakoverstijgend.
Het helpt leerlingen om flexibel om te gaan met problemen, maar ook nieuwe mogelijkheden te zien
zonder dat er een probleem is.
Al eerder zeiden we dat de maatschappij constant verandert. Onze leerlingen komen in beroepen
terecht die nu nog niet eens bestaan.
Creatieve denkers zijn hard nodig. Mensen die nieuwsgierig, vragend en experimenterend zijn. Die
hun verbeeldingskracht gebruiken om te komen met nieuwe, originele ideeën.
Dit creatieve denken willen we graag stimuleren bij onze leerlingen!

Het komend jaar gaan wij als leerkrachten van de Morgenster ons verdiepen in deze belangrijke
manieren van denken. Allereerst leren we wat het precies inhoudt. Vervolgens krijgen we inzicht in
manieren waarop we dit in ons onderwijs kunnen opnemen. Ook krijgen we activiteiten aangereikt
die het kritisch en creatief denken bij onze kinderen kunnen stimuleren.
Wij hebben er veel zin in om aan de slag te gaan met dit boeiende onderwerp!

