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Afscheid Paul Detering
Zijn we niet heel naïef geweest te denken dat we na de zomer die vreselijke covid onder controle
zouden hebben? En dat we verlost zouden zijn van al dat geïmproviseer om het fysieke onderwijs
zoveel mogelijk overeind te houden? Ik was dat wel. Helaas zijn we nog steeds niet verlost van dat
vreselijke virus en hobbelen we nog steeds van maatregel naar maatregel. Hoewel we in het
onderwijs krachtig en flexibel genoeg zijn om ook die aanpassingen het hoofd te bieden, gaat de lol
er af en toe wel vanaf. Ik heb bewondering voor alle collega’s die steeds maar weer proberen om alle
ballen in de lucht te houden. En dan ook nog in een tijd van een groeiend personeelstekort. Dit
scenario had nooit iemand kunnen bedenken. Als ons enkele jaren geleden verteld was waar we
anno 2021 in verzeild zouden raken, had niemand dat geloofd. Ik in ieder geval niet. Ook vanuit het
Dienstencentrum hebben we ons steeds moeten aanpassen aan wisselende omstandigheden. Wel op
scholen kunnen afspreken of niet, wel fysiek vergaderen of toch maar via beeldschermen, wel of niet
een zelftest, een mondkapje, etc. etc. Ook vanuit ons DC proberen we de scholen zo goed mogelijk te
ondersteunen en ons aan te passen aan steeds wisselende omstandigheden. Inmiddels hebben we
allemaal wel geleerd om superflexibel te zijn en ons te richten op de dingen waar we wél invloed op
hebben. Laten we dat vooral volhouden met elkaar. Het zal ooit, ooit toch wel weer een keer
goedkomen. Toch?
Zo langzamerhand wordt het tijd voor mij om afscheid te nemen van het Dienstencentrum. Vanaf
januari a.s. neemt Babs Schipper mijn taken over op het DC en zal ik als directeur van Dynamica XL
locatie Sportstraat - samen met heel veel anderen - de fusie met de locatie Tjotterlaan zo goed
mogelijk voorbereiden. Beide locaties zullen ergens na de zomervakantie van 2022 verhuizen naar
een gloednieuwe locatie in Wormerveer. Ook het Dienstencentrum verhuist trouwens mee.
In ieder geval zijn voor mij de laatste weken aangebroken van een geweldige periode op het
Dienstencentrum. Wat een heerlijk stel collega’s, wat een enorme berg aan expertise, wat een
leergierigheid en vooral ook … wat een leuke mensen. Het valt niet mee om zo’n groep los te moeten
laten. Aan de andere kant is het ook goed om plaats te maken voor nieuw talent. Ik wens Babs en alle
collega’s van het DC heel veel geluk, gezondheid en wijsheid toe in de komende jaren. Hoewel ik nog
wel even in beeld ben, wil ik ook alvast alle collega’s in het werkveld bedanken voor de prettige
samenwerking die ik heb mogen ervaren in de afgelopen jaren.
Eerst maar eens genieten van een lekkere lange kerstvakantie. Laten we hopen op een heel gezond
2022 (en ook graag heel veel mooi weer).
Met collegiale groet,
Paul Detering
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Rekenen
Het boek van 2021 is DIFFERENTIËREN in 5, 4, 3... geschreven door Trynke Keuning/Marieke van Geel
en Cindy Smienk-Otten
De auteurs deden vijf jaar lang onderzoek naar differentiëren in het basisonderwijs (groepen 1-2 t/m
8). Ruim 150 leerkrachten hebben aan dit onderzoek meegewerkt.
Differentiëren vindt plaats in vier fases: het voorbereiden van een periode, het voorbereiden van een
les, het uitvoeren van een les en het evalueren van zowel het proces als het product. In elk van deze
fases gelden vijf onderliggende principes: werk doelgericht, monitor voortdurend, daag uit, stem
verwerking en instructie(s) af, en stimuleer zelfregulatie. Daarnaast spelen de drie B's een rol: je maakt
bewuste, beredeneerde en betekenisvolle keuzes, om je onderwijs goed af te stemmen op de
verschillen tussen de leerlingen.
Een zeer praktisch boek voor elke professional die werkzaam is in het basisonderwijs!
RD4 (rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus)
In 2022 wordt de cursus RD4, online, weer gegeven. De cursus is zeer geschikt voor de rekenspecialist.
Werken met RD4
RD4 focust vooral op de ontwikkeling van rekenen/wiskunde bij jonge kinderen. In de onderbouw
van het basisonderwijs worden de fundamenten gelegd van functionele gecijferdheid. Hiervoor is het
noodzakelijk dat kinderen goede rekenwiskundige concepten ontwikkelen. Jonge kinderen leren
spelenderwijs en doen daardoor veel begrippen op. Daar sluit het handelingsmodel op aan.
Handelingsmodel
Het handelingsmodel biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling van kinderen te volgen, te
analyseren en te stimuleren. ‘Volgen’ betekent kijken en luisteren naar wat een kind al weet en kan.
Door goed te observeren tijdens de rekenlessen, maar ook daarbuiten, leren wij hoe een kind denkt
en handelt. Hoe gaat het kind om met getallen en hoeveelheden?
In RD4 staat bij onderzoek naar rekenproblemen het begrijpen van de rekenwiskundige handeling
centraal. Op de tweede plaats staat de ontwikkeling van rekenvaardigheid in combinatie met het
automatiseren. Dit proberen we te analyseren aan de hand van het handelingsmodel.

Voor verdere informatie kijk op RD4 - Info (intraquest.nl).
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Bericht vanuit de leeswerkplaats.
In deze vreemde week een berichtje vanuit de leeswerkplaats. Helaas zitten we weer met scholen die
dicht zijn en liggen de trajecten in de leeswerkplaats stil.
Eigenlijk zouden in deze week en in de week na de kerstvakantie de leeswerkplaats trajecten worden
afgesloten met een toetsmoment. Dat gaat nu iets anders vanwege de schoolsluiting.
In de week na de kerstvakantie lopen de huidige trajecten nog 2 weken door. Hierdoor loopt de rest
van het schooljaar ook iets anders en zullen de tweede trajecten later starten dan normaal en mogelijk
ietsje korter duren. Het streven is om in de week van 14 maart te starten. In plaats van de normale 12
weken zal het dan gaan om een periode van 10 weken.
Er zijn inmiddels al heel veel aanmeldingen voor het tweede traject binnen. De komende periode gaan
we kijken of we alle kinderen een plekje kunnen geven. Lukt dit niet dan kan er vanuit de
leeswerkplaats meegedacht worden over een plan van aanpak voor op school.
Laten we allemaal hopen dat de scholen weer opengaan na de vakantie en dat we de trajecten weer
kunnen opstarten en daarna op een goede manier kunnen afsluiten.
Ik wil iedereen een hele fijne vakantie wensen en mooie feestdagen. Hopelijk tot snel in het nieuwe
jaar.
Erna van Gammeren

Overzichten inzet extern aanbod en onderzoeksteam.
De overzichten van de uitgevoerde werkzaamheden door het Dienstencentrum van het extern
aanbod en het Onderzoeksteam ontvangen jullie in de eerste week na de Kerstvakantie.

Berichten van het team.
Hallo allemaal,
Wat fijn dat ik mij op deze manier kan voorstellen. Mijn naam is Evelien Maassen
van de Brink. Ik ben moeder van een prachtige zoon en dochter en ik ben
getrouwd met Rick. In de afgelopen 10 jaar ben ik als leerkracht werkzaam
geweest binnen het s(b)o van Dynamica. In dit werkveld heb ik, door ervaring en
het volgen van verschillende opleidingen, veel kennis opgedaan met betrekking
tot kinderen met “ander” gedrag en kinderen met leermoeilijkheden. Ik heb hier
altijd met super veel plezier en enthousiasme gewerkt.
Graag wil ik deze kennis nu delen met het regulier onderwijs. Daarom ga ik vanaf januari aanstaande
een nieuwe uitdaging aan als specialist passend onderwijs bij het Dienstencentrum van Zaan Primair.
Ik heb er ontzettend veel zin in!
Wie weet tot snel.
Evelien
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Hallo,
Vanaf de kerstvakantie start mijn zwangerschapsverlof en kijk ik uit naar het ontmoeten van een
dochter. Na mijn verlof zal ik drie dagen werkzaam blijven en zal ik mij richten op de rol van
schoolondersteuner. Dit betekent dat onze collega Manon Oudejans vanaf januari aanspreekpunt zal
worden van de NSCCT en een rol zal vervullen in het proces van plusklasonderzoeken. Gedurende mijn
verlof zal onze collega Cisca Starreveld mijn taken als schoolondersteuner waarnemen.
Ik wens iedereen hele fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling toe!
Warme groet, Chyrina Hoeksema

4
Dienstencentrum Zaan Primair
Sportstraat 1, 1541 JL Koog aan de Zaan, Tel: 075-30 300 59, www.dczaanprimair.nl

5
Dienstencentrum Zaan Primair
Sportstraat 1, 1541 JL Koog aan de Zaan, Tel: 075-30 300 59, www.dczaanprimair.nl

