
Thema Techniek in de onderbouw Jenaplanschool Antonius Abt

Op onze school werken we met het Jenaplanconcept. De uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs

zijn gesprek, spel, werk en viering. Deze vier pijlers worden gedurende de gehele dag ingezet tijdens

ons onderwijs.

In de onderbouw wordt er ook gewerkt vanuit OGO (ontwikkelingsgericht onderwijs), EGO

(ervaringsgericht onderwijs) en met de uitgangspunten van Reggio Emilia. Wij bieden de kinderen

een betekenisvol aanbod aan in een uitdagende omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Wij

werken vanuit de ervarings- en belevingswereld van het kind. Het welbevinden en de betrokkenheid

van het kind staat voorop. Wij volgen de kinderen door middel van observatie en registreren deze

observaties in een digitaal kindvolgsysteem nl. het HOREB. Het Horeb betekent Handelingsgericht

Observeren en Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. Bij de uitgangspunten van de Reggio

Emilia staan de zgn. drie pedagogen centraal. De eerste pedagoog is het kind zelf, de tweede

pedagoog de volwassene en de derde pedagoog is de omgeving. Processen worden gevolgd en

zichtbaar gemaakt door te documenteren.

Op dit moment is het schoolbrede thema Techniek. We zijn allerlei soorten reddingsmachines aan

het ontwerpen. Het thema is gestart met een presentatie door de wetenschapsclub Mad Science.

Door onder andere in gesprek te gaan met de kinderen ontstaan allerlei geweldige ideeën om

machines te ontwerpen. Er wordt een woordveld gemaakt. Vervolgens wordt er samen met de

kinderen een brief voor de ouders gemaakt met allerlei ideeën voor materialen die wij nodig hebben

om al deze reddingsmachines en onze hoeken in te kunnen richten. In alle hoeken, zoals in het lees -

schrijfatelier, de reken- wiskunde hoek, de ontdekhoek, de zand- watertafel, de bouwhoek, de

wisselhoek, wordt er gewerkt aan het thema.



Beste ouders,

Zoals iedereen weet is ons thema Techniek!

Wij zijn

REDDINGSMACHINES 



aan het ontwerpen en hebben daarvoor de volgende spullen nodig:

 Veiligheidsbrillen

 Witte jassen, groene of blauwe werkjassen

 (Tuin)slangen, pijpen en buizen

 Trechters

 Spijkers, schroeven, bouten en moeren ed

 Elektriciteitsdraden

 Onderdelen van fietsen zoals zadels, pedalen, sturen,

 Onderdelen van auto’s zoals stuur, koplamp,…..

 Raderen groot en klein

 Tandwielen

 Allerlei doorzichtig materiaal

 Laboratorium materiaal

 Kabels

 Kettingen

Groeten van de kinderen en de groepsleiding van de onderbouw

Welbevinden, betrokkenheid, betekenisvo
l



Op de Pareltjesavond, die plaatsvindt op donderdag 22 maart om 19.00 uur, presenteren we het

proces van het ontstaan van de reddingsmachines en eventueel de reddingsmachines zelf. Mocht je

meer willen weten van de manier van werken op onze school dan ben je van harte welkom om een

bezoek te brengen aan onze informatieavond op maandag 16 april om 20.00 uur locatie Slot. Je kunt

je opgeven voor deze avond op e-mailadres jpantoniusabt@kw1c.nl

Tot ziens!

Jenaplanschool Antonius Abt

Locatie Slot Locatie Park
Oberon 17 Engelenpark 4
5221 LT Engelen 5221 AM Engelen
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