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WSKO De Aventurijn laat leerlingen
eigenaar zijn van eigen leerproces
Maasdijk - Leerlingen die weinig
interesse tonen, hun werk afraffelen of hun taak doen ‘voor de juf’.
Kortom, leerlingen die niet
betrokken zijn bij hun leren. Een
herkenbaar probleem in het
onderwijs. De sleutel tot de
oplossing? Die is volgens het
onderwijsteam van WSKO De
Aventurijn gestoeld op eigenaarschap. De basisschool voorstaat
een leeromgeving waarin kinderen
gelegenheid hebben hun eigen
leerprocessen te regisseren.
WSKO De Aventurijn is een samenwerkingsschool, die op 1 september
2014 is ontstaan na het samengaan
van WSKO Basisschool De Zevensprong en SOOW Basisschool De
Schakel. Bij het aangaan van de fusie
werd ook een nieuwe gemeenschappelijke visie voor het onderwijs
uitgewerkt. Bij WSKO Aventurijn
worden kinderen verantwoordelijk
gemaakt voor het eigen leren, zodat
zij actiever en doelgerichter bezig
zijn met het eigen leerproces. “De
motivatie van de leerlingen is
daardoor groter, en de uiteindelijke
leeropbrengsten hoger”, vertelt
directeur Cindy Roeling. “Het
belangrijkste vinden we dat de
leerlingen zich bij ons op school
veilig voelen en betrokken zijn bij
wat ze leren en doen. We willen de
leerlingen daarom ook zoveel
mogelijk zelf verantwoordelijk

De leerlingenraad van De Aventurijn draagt de Girls Empowerment
Foundation een warm hart toe. Foto: (WB)
maken.”
Zelfverantwoordelijkheid veronderstelt volgens Roeling een leeromgeving waarin kinderen gelegenheid
hebben hun eigen leerprocessen te
regisseren. Zo kunnen bovenbouwleerlingen ervoor kiezen om niet
mee te doen aan de klassikale
instructie. Vooraf maken ze zelf een
inschatting van de moeilijkheidsgraad. Kinderen die het handvat niet
nodig achten, gaan zelfstandig aan
het werk. Ook worden de leerlingen
in de gelegenheid gesteld te kiezen
in welke volgorde ze de taken gaan
maken, zodat ze autonomie in
plaats van controle ervaren. Dit
vraagt om loslaten en ruimte geven,
weet Roeling.
“Door leerlingen meer vrijheid te

Volop activiteiten tijdens de
Week van Zorg en Welzijn

bieden kunnen zij eigen keuzes
maken. Wanneer leerlingen bewust
keuzes kunnen maken, wanneer zij
zich verantwoordelijk voelen, leren
en werken zij met meer plezier en
enthousiasme. Met als resultaat dat
ze zeggen: ‘Ik mag vandaag naar ‘De
Aventurijn’ in plaats van ‘ik moet
naar school’.”
Op de school worden ook momenten voor groepsoverstijgend werken
ingepland. “Kinderen leren niet
alleen met elkaar, maar ook van
elkaar.”
Om recht te doen aan verschillen
tussen leerlingen wordt bij De
Aventurijn op gezette tijden door de
leerlingen in deelgroepen gewerkt.
In de zogenoemde ‘units’ zijn
meerdere leeftijden vertegenwoor-

Westland - Van 14 tot en met 19
maart wordt voor de vierde keer
de Nationale Week van Zorg en
Welzijn georganiseerd. Tijdens
deze week staan diverse activiteiten op het programma van de
wijkcentra in Westland.
In wijkcentrum ‘t Anker in de Lier
wordt donderdag 17 maart een
workshop Positief Denken verzorgd. Tijd: tussen 10.00 en 11.30
uur. Deelname is gratis. Aanmelden
kan bij Karin Happée, via k.happee@
vitiswelzijn.nl of tel. (06) 83947023.
In wijkcentrum De Backerhof in
Poeldijk is iedereen welkom op
woensdag 16 maart van 13.30 tot
15.30 uur voor een workshop
bloemschikken. De kosten zijn 6,50
euro. Aanmelden kan bij Ineke

Kruijswijk, via tel. (06) 41922682 of
i.kruijswijk@vitiswelzijn.nl .

De foto’s zijn terug te vinden op
www.aventurijn.wsko.nl.

Jongeren steeds vaker in het
ziekenhuis door drinkgedrag
Westland - Jongeren belanden
steeds vaker in het ziekenhuis door
onverantwoord drinkgedrag. In
2015 werden 931 jongeren opgenomen in het ziekenhuis als gevolg
van overmatig alcoholgebruik. Dat
zijn er 148, ofwel 19 procent meer
dan het voorgaande jaar. Dat blijkt
uit verschenen cijfers van het
Nederlands Signaleringscentrum
voor Kindergeneeskunde (NSCK).

Duizenden zorg- en welzijnsorganisaties in het hele land openen deze
week hun deuren voor het grote publiek. Foto: (PR)

digd. Uitgangspunt is dat elk kind
met het talent dat hij/zij heeft
terecht komt in een groep waarin hij
zijn talent kan ontplooien. “Kinderen
worden op niveau bediend; van
zorgleerlingen tot meer- en
hoogbegaafde leerlingen”.
Niet alleen binnen, maar ook buiten
de klas krijgen kinderen de ruimte
om competenties verder te
ontwikkelen. In de leerlingenraad
kunnen kinderen meedenken over
het onderwijsproces en het
schoolbrede pedagogisch klimaat.
De leerlingenraad bestaat uit
vertegenwoordigers uit groep 5 tot
en met 8 die actief meedenken en
dienen als spreekbuis voor de hele
leerlingpopulatie. Het laatste
wapenfeit van de leerlingenraad is
de organisatie van een goede
doelenactie. Letterlijk alles werd uit
de kast getrokken om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor de
Girls Empowerment Foundation.
Afgelopen vrijdag werd een
benefietmarkt gehouden. “Helemaal
door de leerlingen zelf georganiseerd.” De markt bestond uit een
rommelmarkt. Verder werden onder
meer lipgloss, knutsels, kroppen sla,
planten en bloembollen aan de man
gebracht. En het resultaat mag er
zijn: een opbrengst van 910,02 euro.

Van de 931 alcohol-opnames in
ziekenhuizen was 53 procent jongen
en 47 procent meisje. Hun gemiddelde leeftijd bedroeg 15,4 jaar. In
2007, toen de registratie begon, was

de gemiddelde leeftijd 14,9 jaar.
Toen betrof het slechts 297 jongeren. Ook toen was de verhouding
jongen-meisje nagenoeg gelijk. Uit
de registratie blijkt dat de in 2015
opgenomen jongeren een alcoholpromillage hadden van gemiddeld
1,94. Dat komt overeen met een
hoeveelheid alcohol na het drinken
in korte tijd van tenminste zes
glazen bij meisjes en tien bij
jongens. In de praktijk is er waarschijnlijk meer gedronken omdat het
alcoholpromillage later is gemeten
en de alcohol al deels was afgebroken. Gemiddeld waren de jongeren
drie uur buiten bewustzijn.

Westlandse kasasperges

Op vrijdag 18 maart kunnen
belangstellenden om 17.30 in
wijkcentrum de Larix in ‘s-Gravenzande aanschuiven voor een
Chinese Open Eettafel. De kosten
bedragen 12,50 euro (incl.een
drankje). Opgeven kan tot 17 maart
via j.faasse@vitiswelzijn.nl of tel.
(06) 14604103.
Donderdag 17 maart kan men van
19.30 tot 21.30 terecht in wijkcentrum Hof van Heden in Naaldwijk
voor een introductieles Mindfullness, in samenwerking met
Hello-life. Aan deze activiteiten zijn
geen kosten verbonden. Opgeven
kan via info@hello-life.nl of tel. (06)
28486753.

Goede
doelen-actie
Westland - Alle zeventien
WSKO-scholen kiezen elk jaar
een goed doel uit, waarvoor
geld wordt ingezameld. Dit jaar
gaan de scholen zich gezamenlijk inzetten voor één goed doel:
de Girls Empowerment Foundation (GEF).
De missie van GEF is om meisjes
in ontwikkelingslanden te helpen
bij het volgen van onderwijs.
Gedurende het hele schooljaar
voert elke WSKO-school een
actie ten voordele van GEF. Elke
keer als een school zijn inzamelingsactie heeft afgerond, is een
volgende school aan de beurt
om zich in te zetten. Dit wordt
symbolisch gedaan door het
overdragen van een brandende
fakkel. Deze fakkel zal in juni in
een sponsor/estafetteloop door
de scholen naar Den Haag
worden gebracht, waarna de
groepen 7 en 8 van de scholen
zullen deelnemen aan de
Olympiade. Dan zal ook het
opgehaalde bedrag bekend
worden gemaakt.
Info: www.girslempowerment.nl
of www.wsko.nl

Humoristische
eenakters
Honselersdijk - Sint Jan Baptist’93
speelt onder regie van Mia Meester
de humoristische eenakters ‘Trio’
van auteur Jens Roselt en ‘Central
Park West’ van auteur Woody
Allen.
Locatie: Rehoboth, Poeldijksepad 1
in Honselersdijk. Data: donderdag
17, vrijdag 18 en zaterdag 19 maart.
Aanvang: 20.15 uur. Op zondag 20
maart is er ‘s middags om 14.00 uur
een voorstelling. Kaarten kosten
15,00 euro. In ‘Trio’ zijn drie
personages verwikkeld in een
complexe driehoeksverhouding.
Een vrouw bedriegt haar man met
zijn beste vriend, of lijkt dat maar
zo? Spelers: Louise Wessels,Auke
visser en René Petiet. Ook in
‘Central Park West’ maken de
personages er een potje van met
hun overspel en dubbelspel. Wie
bedriegt nu wie? Spelers:Carla
Persoon, Annemiek Verroen, Frenk
Nitzsche, Peter van Oosten en
Martine Dekker. Voor meer info:
www.sintjanbaptist93.nl

Beheerder sporthal

Naaldwijk - Marja van den Berg heeft afgelopen zaterdag namens
BoereGoed de eerste Westlandse kasasperges van dit seizoen overhandigd aan burgemeester Sjaak van der Tak. Plaats van handeling was de
Farmshop in Tuincentrum de Carlton. Foto: (WB)

Poeldijk - Voor de Jan van der
Valksporthal op het sportcomplex
van Verburch in Poeldijk wordt een
beheerder (onbezoldigd) gezocht.
Aanwezig zijn is het belangrijkst én
het goed afsluiten van de hal.
Werktijden bij voldoende vrijwilligers: één avond in de twee weken
vanaf 18.45 uur tot max. 23.00 uur.
Aanmelden of vragen via
vrijwillige-inzet@vitiswelzijn.nl

