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De nominatie: Taal in een nieuw jasje
De voorheen gebruikte methode voor taal werd als te hap-snap ervaren, er was meer nodig
om de leerdoelen te behalen en de betrokkenheid van de kinderen te vergroten. Ze zaten
niet op het puntje van hun stoel en de docenten kregen er ook geen energie van. Deze
methode wordt daarom nu gebruikt als één van de bronnen, samen met veel activerende
werkvormen. Er wordt thematisch gewerkt, met duidelijke doelen en thema’s en er wordt
regelmatig herhaald zodat leerlingen zich de taal goed eigen kunnen maken.
Op deze manier wordt nu met taal gewerkt en op termijn wordt deze werkwijze waar
mogelijk ook voor andere kennisgebieden gebruikt.
Bevindingen van de jury
Tijdens het bezoek van de jury op 27 juni 2019 hebben we kennis gemaakt met de meest
betrokken medewerkers, en hebben we een deel van twee taallessen bijgewoond. Opvallend
tijdens de lessen was de activerende houding van de betreffende leerkrachten (een les was
in co-teaching), en de grote betrokkenheid en actieve en beweeglijke deelname van de
leerlingen. De dynamiek in de lessen was aanstekelijk en het effect op kinderen groot.
Aandachtspunt is wat er overeind blijft van de lesvorm als de middelen voor co-teaching
vervallen - co-teaching werkt namelijk erg goed in de gekozen lesvorm.
Een aantal overwegingen waren voor de jury doorslaggevend om de Wim Kamuprijs 2019
toe te kennen aan Prinses Margrietschool:
de ontwikkeling die het team heeft ingezet is sterk verbonden met het kerndoel van
de school: de leerlingen op het puntje van hun stoel laten zitten;
er is op een eigen manier passend bij het team en de school innovatief en creatief
ingezet op het zelf ontwikkelen van een beter werkende lesmethode;
er is veel aandacht voor verdere ontwikkeling en borging in de school;
de overdraagbaarheid naar andere scholen en teams is groot.
De jury feliciteert het team van de Prinses Margrietschool met dit sterke voorbeeld van het
op eigen kracht professioneel ontwikkelen van lessen die bij de school en de schoolpopulatie
aansluiten, en daarmee een schoolontwikkeling inzetten die zowel binnen de Prinses
Margrietschool als binnen SPO Utrecht tot goed voorbeeld dient!
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