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To stop the train
Als je in het onderwijs werkt, voelt het wel eens of
je aan het begin van het schooljaar op een
voortrazende trein springt. Die trein, dat is een
klas die al lekker op stoom is en waarmee je als
leerkracht een jaar op reis mag gaan. Om er
vervolgens aan het eind van het jaar weer af te
springen zodat de volgende conducteur het stafje
overneemt om de leerlingen verder te begeleiden
in hun ontwikkeling.
Bij Such Fun springen we niet een keer per jaar op
de trein, maar starten we een paar keer per jaar
met een nieuw team van trainees uit het
buitenland en Nederland. Dit jaar was daarop geen
uitzondering. Er kwamen trainees uit Nottingham
en Sheffield (UK), uit de VS, uit Italië, uit
Canterbury en Hull (UK), van de lerarenopleiding
Engels van de HAN en de minor Engels van de
Bossche PABO en de Startersbeurs. Ook mensen die
al heel lang met het idee liepen ervaring op te gaan
doen in het basisonderwijs reisden mee. De harde
kern van het team, Simone in ’t Veld, Louise Bevan
en Yvonne Scherphof bleven op de trein, de rest
sprong erop en eraf, met achterlating van liedjes,
verhalen, mooie lessen, prachtige filmpjes en
materialen…. Het voelt als een voorrecht om zoveel
mensen te coachen en hen alles te leren over vroeg
vreemde talen onderwijs. Ze brengen allemaal hun
talenten mee en verrijken ons programma stuk voor
stuk. Veel komen als student binnen en gaan als
docent weer weg.

Het proberen te genereren van stromen studenten
is een arbeidsintensief en redelijk onberekenbaar
proces. De universiteit van Nottingham stopt met
de studie Nederlands (waar een groot deel van onze
studenten vandaan is gekomen de afgelopen jaren).
Gelukkig is de universiteit er juist weer bijgekomen
en gaan we in Nottingham de stage bij Such Fun
ook bij andere disciplines aanbieden. Elk jaar is het
weer spannend of alle Such Fun scholen trainees
kunnen krijgen en komend jaar is daar geen
uitzondering op. Pas afgelopen week kwamen er
nog drie sollicitaties binnen en konden we aan de
roosters voor volgend jaar beginnen.
Op KC De Sprong geven leerkrachten komend jaar
zelf Engels, IPC activiteiten in het Engels op KC
Koningslinde in Vught komen daarvoor in de plaats.
Have a wonderful Summer everyone!

Sylvie flamingo
Net als elk jaar kwam er in januari een groep
studenten van de PABO van de universiteit van
Canterbury naar Den Bosch. We gingen op tournee
met een nieuw onderbouwtoneelstuk: Sylvie
flamingo. Dit jaar gebaseerd op
de Engelse pantomime, zodat de
leerlingen luidruchtig mee konden
leven: “Behind you!”,“Boooooo!”…
Een groot succes!

VVTO-leernetwerk
Een ontwikkeling waar we trots op zijn en waar we
de vruchten al volop van plukken, is de opzet van
het VVTO leernetwerk (VVTO staat voor vroeg
vreemde talenonderwijs). Binnen ATO-scholenkring
vormen leernetwerken de spil van kennisdeling en
professionalisering en we zijn blij dat nu ook dit
leernetwerk is gestart. Bij het leernetwerk zijn de
coördinatoren Engels aangesloten van de
verschillende Such Fun scholen en het is mooi om te
zien hoe een regelmatige ontmoeting en het delen
van al het moois wat op de verschillende scholen
gebeurt op het gebied van Engels stimuleert en
inspireert. Hoogtepunten dit jaar waren de workshop
Gymmen in het Engels van de gymdocent van TTO
school Jeroen Bosch en het schrijven van de
actieplannen Engels voor het komende schooljaar.
Een hoop kleine stappen en grote sprongen zijn
gezet om het Engels verder uit te bouwen op de Such
Fun scholen.

Kinderboekenweek
Voor het eerst werd er dit jaar een Engelstalige
liedjes wedstrijd uitgeschreven voor alle Such Fun
scholen in het kader van de kinderboekenweek. Op
LW Beekman won een groep jongens uit groep 8 met
de beste vertolking van Room on the broom, een lied
op de melodie van Ed Sheeran. Ook werd Not now
Bernard (bekend van de hit I’m a very ugly monster)
opgevoerd door de trainees met Yvonne op alle
scholen. Ook komend jaar gaan we aansluiten bij het
thema vriendschap (Let’s join in) en schrijven we
opnieuw een Such Fun-hit.

Escape room
In de didactiek van Engels en dus ook bij Such Fun
werken we met het zogenoemde 4 fasen model,
waarbij introductie, input, output en transfer de
sleutelbegrippen zijn.
Die transferfase is de hoogst haalbare en het meest
ingewikkeld om te bereiken, alle input, begeleide
output en vrije output moet daar samen komen om
een nieuwe sprong te maken in de taalontwikkeling
door ingewikkelder grammatica en vocabulaire te
gaan gebruiken. In het middelbaar onderwijs
worden voor het bereiken van deze fase wel eens
taaldorpen opgezet en ook bij Such Fun
ontwikkelden we vorig jaar een London Fair. Op die
Fair konden leerlingen inchecken in een hotel, gaan
eten in een restaurant en informatie halen bij de
VVV. Een klaslokaal werd omgetoverd in de
hoofdstad van Engeland en leerlingen deden
leerkrachten en ouders versteld staan met wat ze al
konden.
Dit jaar besloten we onze variant van het taaldorp
een historisch tintje te geven. We willen meer
vakinhouden in het Engels gaan geven de komende
jaren (CLIL) en daarom zetten we een Escape room
op over Hendrik VIII. We reisden verkleed als Tudors
en arme boeren van school naar school en leerlingen
moesten puzzels oplossen en dialogen uitspelen om
codes te kraken en sloten te kunnen openen om bij
de volgende opdracht te komen. Een inspirerende
week, waar we vele malen onder de indruk waren
van het Engelse taalniveau wat veel van onze
leerlingen in de bovenbouw inmiddels al beheersen.

Nascholing in Engeland
Afgelopen jaar en komende zomer gaan in totaal 20
leerkrachten op nascholing naar Engeland en Malta
om hun Engels en didactiek van het Engels te
verbeteren. Een heel scala van cursussen wordt
gevolgd van CLIL (vakinhouden in het Engels geven),
Methodology for Kindergarten teachers en SEN tot
Leadership skills for teachers. Wil jij ook op
nascholing naar Engeland? Neem dan nog dit
kalenderjaar contact op met yvonnescherphof@atoscholenkring.nl, dan zullen we in het voorjaar
opnieuw een aanvraag indienen bij Erasmus+.

Playing ever after
Hoe stimuleer je spontaan gebruik van Engels bij de
kleuters in vrij spel? Dat is het uitgangspunt van het
Playing ever After, eveneens een Erasmus+ project
met Kindcentrum Caleidoscoop samen met scholen
uit Oulu (Finland), Trebnje (Slovenië) en Guimarães
(Portugal). Vier door leerlingen gemaakte monsters
staan centraal in een aantal verhalen ontwerpen
waar leerkrachten van de scholen thema’s en lessen
bij ontwikkelen die ze met elkaar delen via
Dropbox. Dat gebeurt tijdens de zogenaamde
transnational meetings, als de leerkrachten elkaar
ontmoeten en inspireren en elkaars scholen
bezoeken. Twee van de thema’s in groep ½ waren
dit jaar Transportation en momenteel In the forest.
Tijdens die thema’s hebben de groepsleerkrachten
veel kringactiviteiten aangeboden in het Engels.
Spin-off van het project is een pen pal project
tussen de Portugese leerlingen en de groepen 7 en
8. Volgend jaar bezoekt het team Portugal, Slovenië
en Finland en krijgen training over Storytelling and
picture books and Music for very young learners.
Volg de blog op
https://playingeverafterblog.wordpress.com/

Jobshadowing in Spanje
Onderdeel van ditzelfde Erasmus+ project was de
mogelijkheid om te gaan job-shadowen.
In Spanje krijgen leerlingen vanaf groep 3 vijf uur
per week les in het Engels, met CLIL, waarbij
Science in het Engels wordt gegeven. Femke van
Bentum (Noorderlicht), Simone in ’t Veld en Yvonne
Scherphof (Such Fun) gingen een week naar CEIP
Andres Garcia Soler in Lorca om te kijken of het ook
in Nederland haalbaar zou kunnen zijn om tot 15%
van de onderwijstijd in het Engels les te geven. Na
deze week beantwoordden ze deze vraag met een
volmondig ja en er zijn heel mooie gesprekken
gaande om te kijken of dat inderdaad haalbaar zou
zijn voor een van de Such Fun scholen. To be
continued dus. Ook belangstelling voor een jobshadowing week op een gericht
onderwijsvernieuwend onderwerp? Neem contact op
met yvonnescherphof@ato-scholenkring.nl
en om te kijken of we het in een aanvraag voor
volgend jaar kunnen verwerken.

eTwinning
Yvonne is volgende week in Riga (Letland)om partners te
voor culturele en geschiedenis eTwinning projecten. Wil jij
over deze onderwerpen komende week samenwerken
met een klas in het buitenland? Neem contact met haar op.

