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Inleiding
Het Rots en Water programma richt zich op bewust worden van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om
met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in onze multiculturele samenleving.
Het leren door ervaren en doen en het leren door verwoorden en verbale uitwisseling.
Doel
•
•
•

Spelenderwijs sociale vaardigheden ontwikkelen.
Op komen voor jezelf en rekening houden met de ander. Vertrouwen in jezelf en in de ander.
Positieve bijdrage groepsvorming.

Afspraken
1. In de eerste periode na iedere zomervakantie geeft de gymleerkracht 1 Rots & water-les per week i.p.v.
een reguliere gymles. Deze periode duurt 10 weken. In deze lessen zit een opbouw qua moeilijkheidsgraad,
waar groepen langzamer of sneller doorheen kunnen gaan, al naar gelang het pedagogisch klimaat in de
groep.
2. We geven extra lessen aan die leerlingen die hier baat bij hebben. We lichten de ouders hierover in.
3. Docenten moeten actief aanwezig zijn bij alle lessen. Indien een groep duo-leerkrachten heeft wordt na 5
weken de dag van de les gewisseld.
4. Voor de groepen 3 t/m 8 worden de ouders halverwege de lessencyclus uitgenodigd voor een kijkles.
5. Tussen de lessen door moet de groepsleerkracht in de groep aandacht besteden aan Rots en Water. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een registratieboekje waarin de leerlingen, op eigen niveau, aangeven wat ze
geleerd hebben en hoe voor hen de les verlopen is. Dit boekje is beschikbaar voor de groepen 4 t/m 8.
6. Na de 10 lessen gebruiken de groepsleerkrachten en de gymleerkrachten tijdens hun lessen nog steeds de
geleerde onderdelen vanuit Rots en Water. Indien gedurende het schooljaar blijkt dat een groep behoefte
heeft aan extra terugkerende lessen, wordt dit besproken met de directie en de gymleerkracht.
Informatie aan de ouders/verzorgers
Ouders worden ingelicht aan het begin van het schooljaar dat de Rots en Water lessen gegeven worden. Ook
worden zij vanaf groep 3 uitgenodigd voor een kijkles. In ons schoolplan is Rots en Water opgenomen als onderdeel
van werken aan ons pedagogisch klimaat. Deze kwaliteitskaart is beschikbaar op de website.

