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Onderwijskundige 
ontwikkeling op de Leiboom 

           
Graag willen we u, zoals toegezegd in 
de vorige nieuwsbrief, verder 
informeren over Human Dynamics, 
3D-onderwijs. 

 
Ieder mens heeft een specifieke 
manier van communiceren, 
problemen oplossen, informatie en 
kennis verwerven. Al onze leerlingen, 
alle mensen, leren dus op een 
verschillende manier. Deze patronen 
kunnen in verband worden gebracht 
met drie "principes": het mentale, het 
emotionele en het fysieke principe. Ze 
maken alle drie deel uit van onze 
persoonlijkheid, maar het lijkt erop 
dat bij ieder persoon één van deze 
drie een meer centrale plaats 
inneemt.  
 

 
 
Human Dynamics is géén typologie, 
waarbij mensen in hokjes worden 
gestopt.  
Elke persoonlijkheidsdynamiek is 
gelijkwaardig aan de andere, ieder 
mens met welke dynamiek ook, kan al 
dan niet intelligent, meelevend, 
introvert, extrovert, bekwaam of 
begaafd zijn. En kan zich bovendien 
steeds verder ontwikkelen. Het gaat 
absoluut niet om etiketjes plakken 
maar om begrip en afstemming op 
wat de ander nodig heeft. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iedere persoonlijkheidsdynamiek 
heeft zijn eigen specifieke kenmerken 
en is rijk aan schakeringen. Door 
inzicht in deze verschillen te hebben 
kan het onderwijs nog beter 
afgestemd worden op het kind.  
Als Leiboom willen we op deze manier 
naar de kinderen kijken. Kijken naar 
wat een kind vanuit zijn of haar 
dynamiek nodig heeft.  
Hoe leert het kind het best en wat 
heeft het kind nodig om zich optimaal 
te ontwikkelen? Wat is de beste plek 
in de klas om goed te kunnen leren? 
Welke dynamiek heeft de leerkracht 
zelf? Wat betekent de dynamiek van 
de leerkracht voor de aansluiting bij 
de kinderen met al die verschillende 
dynamieken. Bij welke leerling gaat 
dat gemakkelijk en bij wie is het voor 
deze leerkracht wat lastiger om aan te 
sluiten? Hoe leert de leerkracht goed 
aan te sluiten bij alle kinderen?  
 
De leerkracht leert door nauwkeurig 
waarnemen te begrijpen wat ieder 
kind nodig heeft. Tegelijkertijd laat de 
leerkracht de leerling ook zelf 
ontdekken waar zijn voorkeursstijl ligt 
m.b.t. leren en communiceren. Door 
aan te sluiten bij de drie grote 
verschillen in leren bij zowel instructie 
als verwerking van de lesstof, hopen 
wij een actievere houding bij de 
kinderen teweeg te brengen, de 
betrokkenheid te vergroten en meer 
eigen verantwoordelijkheid te geven. 
Kortom het actief leren te stimuleren. 
In gesprek gaan met het kind  is hierbij 
een voorwaarde. Omgaan met 
verschillen dus met een open oor en 
hart voor het kind én de ouders! 
 
Al deze vragen komen aan de orde in 
ons leertraject over Human Dynamics. 
Wij  zullen wij u regelmatig 
meenemen in ons traject middels 
informatie in de nieuwsbrief of via 
berichten in Social Schools. 
 

 In en om de school 
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Opstartgesprekken  
Deze en volgende week vinden de 
opstartgesprekken voor de leerlingen 
vanaf groep 3 en u als  ouders plaats. 
Tijdens dit gesprek gaat de, leerkracht 
met u en uw kind in gesprek aan de 
hand van een vooraf ingevulde 
vragenlijst. 

 
Groep 8 leest voor…. 
De leerlingen uit groep 8 gaan dit 
schooljaar een aantal momenten 
voorlezen bij de peuters van 
peuterspeelzaal ‘de Paddenstoel’. De 
eerste keer is aanstaande donderdag.  
Een mooie ‘Brede School Activiteit’! 
 

Leiboombraderie 

 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een 
informatiebrief over onze jaarlijkse 
Leiboombraderie. Deze wordt 
gehouden op vrijdag 22 september. 
Van harte welkom! 
 

Schoolfotograaf 

     
Op donderdag 28 september komt de 
schoolfotograaf. Deze dag worden 
portretfoto’s en klassenfoto’s 
gemaakt. Voorgaande jaren was er 
voor schooltijd gegelenheid voor het 
maken van een foto van kinderen uit 
het gezin die nog niet, of niet meer, 
op onze school zitten. Dit moment zal 
nu ’s middags na schooltijd zijn. 
U ontvangt binnenkort, vanuit de 
ouderraad, meer informatie over het 
bezoek van de schoolfotograaf. 
 

Tussen schoolse opvang 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief 
ontvangt u informatie van Smallsteps 
over de tussen schoolse opvang. Zij 
verzorgen, naast de voorschoolse en 
naschoolse opvang, het overblijven op 
onze school. 

 

Muziek op de Leiboom 
 

 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt 
kunnen lezen,  zullen we als school het 
driejarig traject "Muziekimpuls"  
doorlopen. Juf Ashley kwam 
maandagochtend de eerste les geven 
aan de bovenbouwleerlingen; muziek 
maken met ritmestokjes én met 
handen en voeten. Ook leerden de 
kinderen een Engels liedje. Volgende 
week maandag krijgen de kinderen uit 
de groepen 1 t/m 4 op maandag 
muziek van Ashley.  
Het wordt vast en zeker een muzikaal 
jaar voor de kinderen van de Leiboom! 

 
Stagiaires Marnix Academie 
 

 
Dit schooljaar zal Diane Bassa bij ons 
stage lopen in groep 1 /2 GH. 
Zij is derdejaarsstudent en komt op 
woensdag en donderdag 
stage lopen.  
In groep 5AS komt Desiré  van 
Ringelenstein het eerste half jaar 
op dinsdag stage lopen.  Zij is 
tweedejaarsstudent en zal daarna 
wisselen van groep. 
Wij wensen Diane en Desiré een fijne 
en leerzame stage bij ons op school. 

 
Hulp bij klusjes 
Wij zijn op zoek naar een vader, 
moeder, opa ,oma, of….?? die het leuk 
vindt om zo nu en dan een klusje op 
school te doen. De afgelopen jaren 
heeft Richard Blom ons hierbij 
geholpen, waarvoor ook vanaf deze 
plaats heel hartelijk dank! Richard 
gaat hier mee stoppen.  
Dus, heeft u tijd en zin om tegen een 
kleine vergoeding ons te helpen, graag 
contact opnemen met Heleen Post. 
 

 

Verlof aanvragen 
Er wordt steeds vaker een afspraak 
gemaakt om, onder schooltijd met uw 
kind naar tandarts, dokter etc. te 
gaan. Wij willen u vragen dit zo min 
mogelijk te doen. Mocht het toch 
nodig zijn, dan vragen wij u om ruim 
voorafgaand aan de afspraak een 
verlofaanvraagformulier in te vullen. 
Dit formulier kunt u downloaden 
vanaf de website van de school. een 
papieren versie is te verkrijgen bij 
Berna van Os(gastvrouw) of Heleen 
Post. 
 
Staking 5 oktober  
Via Social Schools heeft u op maandag 
11 september informatie ontvangen 
over de onderwijsstaking op 
donderdag 5 oktober.  

 
Agenda 
14-09: Voorlezen aan peuters, gr.8 
16-09: Start Vredesweek 
20-09: Groepsinformatieavond gr.3 
22-09: 9.30-11.30 u. Leiboombraderie 
25-09: Groepsinformatieavond gr. 8 
26-09: 8.15-8.45 uur, Spreekuur                 
            Buurt Zorg Jong 
27-09: Start Kinderpostzegelactie 
27-09: Groepsinformatieavond gr. 1 /2 
28-09: Schoolfotograaf 
 

Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 
dinsdag 26 september. 

 

Hartelijke groet! 

Team de Leiboom 

 
 
Berichten: 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief 
ontvangt u informatie van: 
 

- Extra nieuwbrief 
Leiboombraderie 
 

- TSO Smallsteps 

- “De Klup” 

- Spel& 

 


