Vanuit onze visie Aandacht voor onze omgeving bieden we de
volgende vakken in de verlengde schooldag aan:
Toneel
Muziek
Yoga
Mindfulness
Sport
Beeldend
Mediakunst
Dans

Al deze vakken werken aan woordenschatuitbreiding. Woordenschat heeft grote invloed op
begrijpend lezen. We kiezen bewust voor deze vakken, omdat ze veel toevoegen aan ons
onderwijsaanbod. Hieronder lichten wij per vak toe wat een kind ervan kan leren.
Toneel
Drama is zeer geschikt om in te zetten bij het verbeteren van de sociale vaardigheden. Kinderen
krijgen meer zelfvertrouwen naarmate ze meer toneelspelen. Door situaties vanuit verschillende
rollen te benaderen, leren kinderen zich op verschillende manieren te uiten en leren ze hun stem en
lichaam op verschillende manieren in te zetten.
Door leerlingen te laten inleven in verschillende rollen leren ze te denken vanuit iemand anders. Op
deze manier leren kinderen meer begrip op te brengen voor andere meningen en mensen.
Muziek
Muziek is o.a. ritme. Ritme vraagt tellen en rekenen. Muziek zorgt voor een saamhorigheids- en
veiligheidsgevoel. Dit komt het leren ten goede. Bij kinderen die muziekonderwijs volgen wordt in
het brein dát gebied geactiveerd dat gerelateerd is aan het vasthouden van je aandacht en aan
diverse uitvoerende functies. De activering van dat gebied betekent onder andere beter lezen, een
grotere veerkracht, een toenemende creativiteit en een betere levenskwaliteit.
Kinderyoga
Kinderyoga is een manier om kinderen bewust te laten worden van hun lichaam en geest. Weten en
voelen wie je bent. Yoga is een groeiproces waarin je probeert jezelf te leren kennen vanuit
verschillende aspecten en waarbij je komt tot een evenwicht. Leerlingen ervaren de verschillen
tussen spanning en ontspanning.
Mindfulness
Het leren richten van je aandacht waardoor je jouw focus en concentratie vergroot is steeds meer
wenselijk. Leerlingen worden overspoeld met informatie. De invloed van social media wordt steeds
groter. De behoefte aan tijd voor verwerken van al die prikkels neemt daarmee ook toe. In de
rustmomenten, als er even niets hoeft, gebeurt er veel in de hersenen. Onder andere het verwerken
van informatie, pauzeren voordat je een volgende stap zet en jezelf opladen voor een nieuwe taak.
Dit soort momenten worden geoefend in de mindfulness-oefeningen.
Sport
Uit diverse onderzoeken blijkt, dat kinderen die sporten beter leren. Het doen aan sport zorgt voor
de ontwikkeling van zelfdiscipline en het werken naar een doel. Dit kan helpen met het behalen van
betere resultaten op school. Daarnaast is het ook heel gezond en zorgt het voor binding met je
klasgenoten! Je leert elkaar door sport beter kennen – en uiteindelijk ook jezelf.

Beeldende vorming
Beeldende vorming is een vak dat je ruimte geeft om je verbeeldingskracht aan te spreken en je
eigenheid te leren kennen en te ontplooien. Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun
creatieve talenten en leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Leerlingen werken aan hun culturele
competenties en ontdekken hun talenten. Ze doen kennis op over de kunstdisciplines en de
media(kunst). De leerlingen leren ook de disciplines als expressie- en communicatiemiddel in te
zetten. Ze leren technieken en (denk)vaardigheden en ontwikkelen een open houding ten aanzien
van cultuur.
Mediakunst
Media-educatie is er op gericht leerlingen inzicht te verschaffen in de symbooltaal, de vorm en
inhoud van media. Leerlingen worden zich bewust van de rol en de plaats van media in de
maatschappij, zoals digitale en sociale media. Leerlingen kunnen er betekenissen aan toekennen en
leren dat media en de betekenis ervan beïnvloedbaar zijn. Media-educatie beoogt dat leerlingen
zichzelf niet alleen zien als gebruiker van media en populaire cultuur, maar ook als maker. Leerlingen
krijgen inzicht in de manier waarop media wordt geproduceerd door analyse en reflectie. Door het
zelf produceren van beelden, tekst en geluid krijgen leerlingen grip op deze symbooltaal. Mediaeducatie heeft daardoor een nauwe relatie met kunstzinnige oriëntatie.
Dans
Dans leert kinderen zich te uiten, op een andere manier dan verbaal. Kinderen die zich niet goed
kunnen uiten via woorden, kunnen daarmee vastlopen in het sociale verkeer. Door te dansen op
muziek, beleven ze verschillende emoties, dansen ze verschillende emoties, zien ze verschillende
manieren om emoties te verbeelden bij de anderen. Krijgen ze andere ideeën en suggesties
aangereikt om zich te uiten. Fijne bijkomstigheid is dat kinderen ervaren dat ze ergens goed in zijn,
wat hun eigenwaarde verhoogt. Want dansen kan iedereen! (Door dans en muziek anders leren
omgaan met emoties, betere emotionele balans.)

Al deze vakken hanteren hun eigen vakjargon. Door de verbinding te maken met het
onderwijsaanbod van school wordt de woordenschat van al onze leerlingen vergroot.

