
NIEUWS AFDELING MAASLAND
Leerjaar 1 en 2

Maaslessen
maasland 1-2

In week 48 wordt er gestart met een nieuwe periode voor de maaslessen. Maaslessen staan
voor ondersteuning (didactisch/ sociaal emotioneel). Maasles is ingeroosterd op maandag
voor leerjaar 2 en op donderdag voor leerjaar 1. De leerling zal in overleg met de mentor
bekijken welke ondersteuning bij hem/ haar past. Belangrijk is dat een leerling gemotiveerd
is voor zijn/ haar keuze. Onderstaande ondersteuning wordt de komende periodes via een
roulatiesysteem aangeboden.

Leerjaar 2
● wiskunde en rekenen: ondersteuning en uitleg bij het maken van huiswerk.
● mindfulness: Mindfulness betekent ‘leven met volle aandacht’.

Mindfulness is bedoeld om je aandacht te trainen, net zoals je bijvoorbeeld oefent
voor een marathon of een voetbalwedstrijd. In dit geval oefen je om beter met de
uitdagingen van je leven om te kunnen gaan.

● Sociale vaardigheden bij Incluzio: op een speelse manier worden leerlingen
gecoacht. Erg op de praktijk en omgeving gericht.

● Creatief/functioneel schrijven: Ontdek je eigen schrijftalent/ het schrijven van een
goede mail/ brief.

● Faalangsttraining: Faalangsttraining leert je om te gaan met faalangst op een manier
die bij jou past. ... In een training krijg je vaak veel verschillende handvatten
aangereikt die je helpen om met faalangst om te gaan.
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Leerjaar 1
● SPOP: is een project voor leerlingen die structurele begeleiding nodig hebben, als

het gaat om plannen, organiseren of het vóór- structureren van de dag.
● Dyslexie: leerlingen maken kennis met de faciliteitenkaart, een voorleesprogramma

en andere tips over hoe om te gaan met dyslexie.
● Sociale vaardigheden: Meer gericht op Een handleiding voor jezelf, werken aan

jezelf.
● Creatief coachen met gevoel: Bij creatieve coaching ga je aan de slag met

verschillende materialen en technieken. Je gaat jezelf beter leren kennen en de
kunst van loslaten ontdekken en je hoofd proberen leeg te maken. Daarnaast leer je
hoe o.a. een omgeving en geluid invloed kunnen hebben op je gevoel en
gemoedstoestand. Je leert met andere ogen te voelen en te kijken naar jezelf, jouw
relaties en situaties en dit geeft vertrouwen. Mits het proces dit toelaat kan er ook
muziek en meditatie worden ingezet.

Belangrijke data
maasland 1-2

ma 29-11-2021 Geplande ontruimingsoefening
ma 29-11-2021 Start week van media-vormgeving en ICT (MVI)
di 02-12-2021 Sinterklaasviering in de mentorgroep (lesuur 6 en 7)
ma 06-12-2021 Start periode van oudergesprekken mentor en /of vakdocent
vr 10-12-2021 Paarse vrijdag
di 14-12-2021 Studiedag medewerkers - leerling in de middag lesvrij
ma 20-12-2021 Start proefwerkweek Maasland
Vr 24-12-2021 Kerstactiviteit? (leerlingen ‘s middags lesvrij)

Data zijn onder voorbehoud ivm de ontwikkelingen rondom het corona virus.

Met vriendelijke groet,

Mevr. C. Custers
Teamleider Maasland


