
     

 

Nummer 05, 04 oktober 2019 

          Nieuwsbrief 
 

 

7B heeft het thema 'reis mee' van 
de Kinderboekenweek feestelijk 
geopend met een proeverij. Zij 
onderzoeken de aankomende 
weken het continent Noord-
Amerika, en hebben vandaag al 
kunnen smikkelen van 
Amerikaanse lekkernijen. 

 

     

 

 

Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) Ouderworkshop. 

Wat doet DKJL? 

DKJL helpt kinderen en jongeren (6-26 jaar) zich te ontwikkelen tot zelfstandige en mondeling vaardige 

burgers. Het voeren van een discussie is daarbij zowel middel (samen met andere materialen van DKJL) 

als doel. Vanaf groep 6 is DKJL een onderdeel van het lesprogramma op school. Tijdens deze 



masterclasses voor leerlingen besteedt DKJL aandacht aan luister- en spreekvaardigheden, 

woordenschat, begrijpend lezen en het vergroten van kennis van de wereld.  

Voor de kinderen eindigt het DKJL programma met een debatbattle. Op de PJT vindt deze battle plaats 

op 15 oktober. Tijdens de debatbattle op school debatteren leerlingen met elkaar over een actueel 

thema of thema’s. De debatbattle is een gelijkwaardig en oplossingsgerichte dialoog tussen leerlingen 

en gaat over gevoel, gedeelde taken en gezamenlijke verantwoordelijkheid. In de klas hebben deze 

kinderen tijdens de DKJL lessen de tools meegekregen hoe ze een discussie kunnen voeren op 

gelijkwaardig niveau.  

Om ouders meer informatie te geven over DKJL en hoe ze hun kinderen kunnen helpen en 

ondersteunen organiseert DKJL samen de PJT op donderdag 10 oktober een ouderworkshop. Tijdens 

de workshop krijgt u informatie over de achtergrond van DKJL en gaat u zelf oefenen met de DKJL 

methodiek en het formuleren van uw mening aan de hand van de spelregels. Op deze manier ervaart 

u als ouder het plezier in het leren discussiëren en krijgt u tips mee voor thuis. 

Deze uitnodiging is bedoeld voor ouders met kinderen in groep 6, 7 en 8 van zowel de jaargroep 

afdeling als de Montessori afdeling. We zien u graag op donderdag 10 oktober om 19:00, naar 

verwachting zal de workshop maximaal 1,5 uur duren.  

 

 

 

 

 

 

 

 


