
      Liemers Lijstje 
Nieuwsbrief Liemers Lijstje 

Hierbij ontvang je de tweede nieuwsbrief Lie-
mers Lijstje met als doel je te informeren over 
de vier prachtige Liemers Lijstje projecten, te 
weten:  

• Betekenisvol leren  

• Thematisch Onderwijs  

• Kansrijk Onderwijs 

• Doorlopende Leerlijnen  

Projecten met als doel het aanbieden van en 
doorlopende leerlijnen/ontwikkellijn aan kin-
deren en leerlingen van 0 tot 18 jaar in de Lie-
mers waarmee ze zich zo soepel mogelijk kun-
nen ontwikkelen. Dit met als uitkomst dat ze de 
stap naar MBO, HBO, WO of de arbeidsmarkt 
kunnen zetten.  

Betekenisvol leren  

Op het Liemers College komen één keer per 
week kinderen van Puck&Co en Zonnekinderen 
om samen met derde jaars leerlingen in de bo-
venbouw van het vmbo activiteiten te doen. Acti-
viteiten die leerlingen zelf bedenken, ontwikkelen 
en dus uitvoeren samen met de kinderen! Daar-
naast gaan deze leerlingen ook nog eens één 
keer per week naar locaties van Puck&Co om 
stage te lopen. Prachtig dat leerlingen op deze 
wijze hun lesdoelen behalen vanuit ervaringen in 
de praktijk.  

Vanaf deze maand komen er niet één keer maar 
twee keer per week kinderen van Zonnekinderen 
en Puck&Co koken en bakken op het Candea 
College, samen met derde jaars leerlingen in de 
bovenbouw van het vmbo. Een hele mooie ont-
wikkeling!  

Over dit project is een artikel verschenen in de 
DuivenPost, klik hier om het artikel te lezen.  
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Kansrijk Onderwijs  

Wekelijks komen meer dan 60 leerlingen uit groep 
acht Kansrijk Onderwijs volgen op de drie VO-scholen 
in de Liemers. Talenten staan centraal in dit onder-
wijsaanbod, er is aandacht voor rekenen, taal en soci-
ale vaardigheden in de vorm van rots– en watertrai-
ningen. Ook krijgen leerlingen praktijkvakken aange-
boden zoals techniek, koken en sport.  

In januari is er een artikel verschenen over dit project 
in de ZevenaarPost, klik hier om het artikel te lezen. 

Deze maand zullen de leerlingen de lesperiode Kans-
rijk Onderwijs afsluiten middels een feestelijke avond 
waarbij ouders, verzorgers en leerkrachten PO en VO 
aanwezig zullen zijn.  

Voor de nieuwe periode die start in maart zijn er meer 
dan 70 toekomstige groep acht leerlingen aangemeld. 
Alle leerlingen kunnen worden geplaatst! Fantastisch 
dat we ook deze leerlingen dit prachtige onderwijs-
aanbod kunnen bieden.  

 

Thematisch Onderwijs  

De afgelopen weken zijn er veel leerlingen op zoek 
gegaan naar het dagboek van Anne Frank middels het 
oplossen van vraagstukken. Na elk opgelost vraagstuk 
kon er met een code een kluisje worden geopend met 
een aanwijzing voor het volgende vraagstuk!  

Ook kregen leerlingen les met een VR-bril op. Dankzij 
deze techniek konden leerlingen door het Anne Frank 
huis lopen en o.a. zelfs de boekenkast openen!  

Naast deze lessen werden er door VO collega’s ook 
wekelijks andere lessen gegeven op het PO, passend 
bij het thema van het PO op dat moment.  

 

https://www.candea.nl/userfiles/files/2022-2023/Candea_Nieuws_december_2022.pdf
https://www.zevenaarpost.nl/reader/28457#p=17
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Doorlopende leerlijnen en onderzoek  

Vakdocenten Nederlands, Engels en rekenen/
wiskunde van het Liemers College en het Can-
dea College geven vanaf deze maand wekelijks 
lessen op 10 verschillende IKC’s in de Liemers.  

Een prachtige samenwerking met als doel een 
zichtbare doorlopende leerlijn PO-VO voor de 
kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/
wiskunde door leeromgevingen op elkaar af te 
stemmen.  

Vorig schooljaar vond deze samenwerking ook 
plaats én is er onderzoek gedaan naar de doorlo-
pende leerlijn Engels. Het advies rapport 
“methodische-didactische leerlijn Engels” is toen 
opgeleverd. Een vervolgonderzoek staat in de 
planning! 
 
Daarnaast wordt er op dit moment onderzoek ge-
daan naar de invloed van hoge verwachtingen 
van leerkrachten op het niveau van begrijpend 
lezen op de drempel tussen primair- en voortge-
zet onderwijs.  
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Vragen/opmerkingen/feedback?  

Wij horen graag van je!  

 

Hartelijke groeten namens het ProgrammaTeam:  
 

Judith van Iersel, Jacqueline Goedhart, Ellen Krook,  
Tamara Uil, Peter Breedveld en Marenka van Toor 

Coördinatoren (en dus de aanspreekpunten) per project  

Betekenisvol leren: Judith van Iersel voor collega’s werkzaam bij Zonnekinderen, Ellen Krook voor colle-
ga’s werkzaam bij Puck & Co en Marenka van Toor voor collega’s werkzaam op het Liemers College en  
Candea College.  

Thematisch Onderwijs: Wieneke Wesseling en Marenka van Toor voor collega’s op het Liemers College, 
Candea College, Innerwaard en Liemers Novum. 

Kansrijk Onderwijs: Marieke van Everdingen en Marenka van Toor voor collega’s werkzaam op het  
Liemers College, Judith van Iersel en Marenka van Toor en voor collega’s werkzaam op het Candea  
College en Peter Breedveld voor collega’s werkzaam op de Schilderspoort & Symbion.  

Doorlopende leerlijnen: Jacqueline Goedhart voor collega’s werkzaam binnen Liemers Novum, Judith 
van Iersel voor collega’s werkzaam binnen Innerwaard en Marenka van Toor voor collega’s werkzaam 
op het Liemers College en het Candea College.  

Onderzoek: Marenka van Toor voor alle collega’s.  


