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HEEFT U NIEUWE IDEEËN  
OF VALT U IETS OP?  
MAIL NAAR:  
BS@SKOE.NL

Voortgang 
Tablet project
Ruim een jaar geleden startte 
de St. KOE met een tablet-
project op al haar scholen. 
De belangrijkste conclusie 
na een jaar: Tablets hebben 
meerwaarde voor het onder-
wijs in de klas. Dit betekent 
dat de ontwikkelingen op dit 
gebied op alle KOE-scholen 
door blijven gaan. 
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Eten en drinken
op school
Op school wordt dagelijks 
gegeten en gedronken. 
In dit artikel vindt u een aantal 
tips over de juiste voeding 
gedurende een schooldag.
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Kans op vrede 
met Kerst?
Een bijzonder verhaal van 
honderd jaar geleden tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. 
Frontsoldaten lieten hun 
hart spreken. 
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Update 
Kurzweil 

Kurzweil, een computer 
ondersteuningsprogramma 
voor leerlingen met dyslexie.
In dit artikel de stand van 
zaken rond november 2014.
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Alle  medewerkers van de Sti chting KOE wensen de kinderen, ouders en verzorgers een gelukkig nieuwjaar!
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Ik vind dat wel heel erg handig, lekker met mijn 

vriendinnen kletsen, of met mensen van vakantie.

Ik kan mijn vriendinnen dag en nacht spreken  

zonder dat ik erbij hoef te zijn. 

Aan het begin van het jaar las ik opeens op Hyves 

dat ik een stom kind was en dat ik iedereen stalkte.

Ze schreef: Ik heb zo'n medelijden met je dat je bij 

dat stomme kind in de klas moet zitten.

Ik had haar anderhalf jaar niet gezien en toen zag ik 

dat opeens op Hyves. Dat was heel raar.

Ik heb het aan mijn moeder laten lezen en die heeft 

het bewaard en mijn mentor gebeld.

Vanaf toen gingen andere meiden ook lullig tegen 

mij doen. Dan loop je dus eigenlijk ontzettend mee.

Ik heb wel vaak gedacht: ik moet bij deze stomme 

trutten weg. Bij ballet heb ik wel leuke vriendinnen.

Pesters weten niet wat ze aanrichten, hoe dat 

voelt voor een ander. Dat moet stoppen, vind ik.
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In november 2014 werden op alle scholen van de St. KOE tablets 
geïntroduceerd. Elke school kreeg 30 iPads-mini. Genoeg om in de meeste 
klassen elk kind met een tablet te laten werken. Per school was er 1 leerkracht 
die vrijuit mocht experimenteren met het gebruik van tablets in de klas. 
Andere groepen mochten ook ervaring opdoen. Wat is inmiddels de stand van zaken?

Vlak voor de vakantie hebben we zowel onder 
een deel van de leerlingen als leerkrachten een 
onderzoek gehouden om uit te vinden wat de 
ervaringen op de scholen zijn. Zowel leerkrachten 
als leerlingen kregen dezelfde vragen voorgelegd 
als bij de start van het project. Wat was hun 
mening na negen maanden? 

De leerlingen waren bij de start van het project 
al zeer positief over het werken met tablets in de 
klas. En dat waren ze negen maanden later nog 
steeds! Opvallend is de bereidheid bij kinderen om 
elkaar te helpen bij het werken met de tablets. 
We zien het zelf in de klassen, maar de leerlingen 
gaven ook op de vragenlijst aan dat ze graag 
klasgenoten helpen. Bij een goede inzet van 
tablets wordt de communicatie en samenwerking 
verbeterd! Een verrassende conclusie, omdat een 
tablet vaak als een individualistisch apparaat wordt 
beschouwd.

De leerkrachten waren bij de start gematigd 
positief. De leerkrachten die zich hadden 
aangemeld om te experimenteren zagen veel 
kansen, maar ook mogelijke problemen.  
De andere leerkrachten namen gemiddeld een  
wat afwachtende houding aan. Negen maanden  

 
later zien we een enorme positieve verschuiving 
bij beide groepen. De techniek wordt niet als 
een belemmering ervaren. Ook is er veel minder 
angst voor ordeverstoring tijdens de lessen. 
Het belangrijkste is dat leerkrachten een veel 
duidelijker beeld hebben gekregen van de wijze 
waarop de tablets een goede ondersteuning 
kunnen bieden aan het onderwijs in de groep. 
Het werken met tablets mag nooit een doel zijn, 
het is een middel tot goed onderwijs. 
Voor het volledige artikel verwijs ik u naar 
www.skoe.nl.

Tablet project St.KOE
is succesvol! 

GA NAAR WWW.SKOE.NL 
> klik button ‘nieuwsbrieven’  
> kies iKOEnieuws
U bent ontvangt een  
speciale digitale nieuwsbrief.

Wilt u meer 
weten over 
het project?



Honderd jaar geleden (28 juli 1914) brak de Eerste Wereldoorlog 
uit. Deze zou uiteindelijk duren tot 11 november 1918. Nederland 
bleef destijds buiten het directe oorlogsgeweld van de drie grote 
buurlanden. Op Belgisch grondgebied en in de Frans-Duitse 
grensstreek is de strijd echter zeer hevig geweest.

Een anonieme Engelse frontsoldaat beschreef hoe de gevechten 
tegen de Duitsers op de plek waar hij zich bevond een week voor 
kerst ophielden. Zijn verslag verscheen op 1 januari 1915 in  
The Times: ‘Om zes uur hield alles op en was het helemaal stil.  
We zaten de hele avond rond het vuur en omstreeks 23 uur vertelde 
een infanterieofficier dat alle gevechten geannuleerd waren en dat 
soldaten elkaar troffen tussen de loopgraven’.  
Niets was van tevoren afgesproken toen de manschappen kort voor 
hun eerste kerst in oorlogstijd het vuren staakten. Het gebeuren zou 
de geschiedenis ingaan als het ‘kerstbestand’. De soldaat vertelde 
hoe de strijdende partijen 
elkaar de volgende ochtend in 
niemandsland ontmoetten. De 
Duitse soldaten waren uiterst 
beleefd, maar er werd niets 
gezegd, want niemand sprak de 
taal van de tegenstander.

December 1914: 
Frankrijk, westfront. 
Duitse soldaten staken het 
vuren om kerst te vieren met 
hun Britse opponenten.

Uiteindelijk verscheen er een Duitser die enige jaren in de VS 
had gewoond. Hij trad op als tolk. Ze wisselden sigaren en kleine 
geschenken uit en een Duitse soldaat vroeg een Engelsman een 
foto naar zijn tante in Liverpool te sturen. Een andere Britse soldaat 
schreef in dezelfde krant: ‘De meeste Duitsers zijn opge wekte en 
aardige mensen, en het lijkt zo belachelijk om tegen ze te vechten’. 
Om middernacht, toen kerst voorbij was, werd de strijd hervat. Het 
front was weer bloedig als vanouds. Toen de Britse legerleiding 
van de vele spontane bestanden hoorde, werd verbroedering met 
de vijand streng verboden. Honderd jaar geleden, tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, gebeurde er iets dat door velen voor onmogelijk werd 
gehouden. De legerleiding van beide kampen werd compleet verrast.
Frontsoldaten lieten hun hart spreken en toonden daarmee 
van binnenuit en van onderaf hoe het heersende vijanddenken 
doorbroken kon worden: ze stopten de oorlogshandelingen en liepen 
ongewapend hun tegenstanders met open vizier tegemoet. 

Hoe ontwapenend. Je mag 
hopen dat dit alle dagen van het 
jaar gewoonte wordt. Angst die 
niet meer verlammend werkt en 
mensen in hun loopgraven houdt, 
maar die wordt overwonnen 
om zich vanuit hun ingenomen 
stellingen naar een vreemdeling 
te begeven, die in de ogen te 
kijken en nader te leren kennen.

Gerrit Klaassen, 
identiteitsbegeleider

Eten en drinken op school
Kinderen eten en drinken dagelijks op school. Dit is belangrijk 
voor hen, want het geeft energie en het zorgt voor een betere 
concentratie. In dit artikel vindt u een aantal tips over de juiste 
voeding gedurende een schooldag. 

“Het ontbijt is het belangrijkste 
eetmoment van de dag.” 

Het ontbijt zorgt ervoor dat je de dag met genoeg energie kunt 
beginnen. Er zijn er op school pauzes waarin gegeten en gedronken 
kan worden. Binnen veel scholen van de St. KOE is er sprake van  
een continurooster waarbij leerlingen tussen de middag op school 
eten. Hoe geef je  kinderen het juiste te eten en te drinken én op 
welke momenten? 

Een aantal tips:
• varieer regelmatig de trommelinhoud; 
• geef kleine eters niet te veel mee;
•  vraag de leerkracht of ze uw kind een tijdje in de gaten  

kunnen houden;
• geef geen snoep mee om uw kind toch maar íets te laten eten;
•  geef geen drinken mee die veel suikers bevatten, kant en klare 

pakjes kunnen zwaar op de maag liggen;
•  blijf realistisch: verwacht niet dat wanneer uw kind thuis  

slecht eet, het wel alles op school op eet.

Gezonde tussendoortjes voor een korte pauze:
Appel, banaan, sinaasappel of mandarijn. Geef fruit geschild  
mee i.v.m. bestrijdingsmiddelen. Bovendien ontbreekt het  
kinderen vaak aan tijd om zelf te pellen. Een voedzaam alternatief:  
krentenbol, rijstwafel, cracker, ontbijtkoek of een boterham.  
Geef één ‘tussendoorkoek’. 

Drinken:
Liever melk, yoghurt of karnemelk [eventueel een scheut siroop  
of vruchtensap toevoegen]. Kant-en-klare pakjes bevatten meestal 
veel suikers. Informeer of de meegenomen melk in de koelkast  
kan worden bewaard.

Lunchtrommel of plasticzakje?
De hoeveelheid boterhammen die het Voedingscentrum adviseert, 
varieert sterk per kind: van één tot drie sneetjes brood voor 6-jarigen 
en van één tot acht sneetjes brood voor 13-jarigen. Geef niet te veel 
mee en gebruik beleg dat er na een paar uur nog aantrekkelijk uitziet, 
niet verkleurt en het brood zacht maakt. In een trommel blijft het 
beter bewaard dan in een plasticzakje.

Kans op vrede met Kerst? 
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- Voor en na school en in vakanties
- Volop uitdagende activiteiten
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In september 2013 zijn we met alle scholen binnen de St.KOE gestart met  
de implemen tatie van het computer ondersteuningsprogramma Kurzweil.  
Dit vanuit de visie dat alle leerlingen recht hebben op goed onderwijs en 
ondersteuning, dus ook de leerling met dyslexie. 

Om Kurzweil gedegen te 
implementeren op alle scholen, 
is ervoor gekozen om een 
5-jarige overeenkomst te sluiten 
met Lexima. De insteek is om de 
expertise bij leerling, leerkracht 
en omgeving te verbeteren.  

Om goed te kunnen werken 
met dit programma krijgen 
leerlingen die een Kurzweil 

account hebben, samen met 
hun leerkracht training zodat 
ze er direct de volgende dag in 
de groep al mee aan het werk 
kunnen. Tot nu toe zijn er zes 
leerkracht-leerling trainingen 
georganiseerd. 

Voor leerkrachten worden ook 
trainingen georganiseerd. Al 73 
leerkrachten hebben er gebruik 
van gemaakt. In januari 2015 
zullen deze trainingen weer 
aangeboden worden. 

Naast trainingen is er op 
iedere school een Kurzweil-
coördinator benoemd. De coör-
dinator is de communi catielijn 
tussen school en de stuurgroep 
en aanspreekpunt voor leer-

lingen, ouders, docenten en 
directie op de eigen school.  
Ook is er op iedere school 
ondersteuning van de ICT ‘er. Zij 
zijn o.a. verantwoordelijk voor 
het beschikbaar stellen van de 
juiste versies van Kurzweil voor 
leerkrachten en leerlingen.

Op 3 juni 2014 is er een ouder-
avond georganiseerd waarbij 
veel ouders aanwezig waren. 
Zij hebben o.a. uitleg gekregen 
over het programma. Daarnaast 
is de mogelijkheid van thuis-
gebruik aangeboden. Dit kon 
vanaf de zomervakantie. 
Veel ouders hebben Kurzweil 
al op hun thuiscomputer 
geïnstalleerd. 

Daarnaast kan er gebruik 
gemaakt gaan worden van 
Kurzweil mobile. Dit is een app 
die geïnstalleerd kan worden op 
de Ipad mini en is een aanvulling 
op de PC versie. Met het gebruik 
van de Ipad mini op alle St.KOE 
scholen biedt dit weer nieuwe 
mogelijkheden. Een goede 
samenwerking tussen thuis 
en school is hierbij van groot 
belang.

De effecten van het gebruik 
van Kurzweil meten we via 
een QuickScan. Daarbij wordt 
ook heel nadrukkelijk het 
welbevinden van dyslectische 
leerlingen meegenomen. 

In januari 2015 wordt er 
op een dinsdag- en een 
donderdagavond een 
gebruikersbijeenkomst 
georganiseerd. Tijdens deze 
bijeenkomst zal o.a. de app 
gedemonstreerd worden. 
Deze avonden zijn bestemd 
voor Kurzweil-coördinatoren, 
leerkrachten en ouders. 
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