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Onderwijsprijzen Drenthe
gaan naar De Holtenhoek 
en het Dr. Nassau College

CKC De Holtenhoek uit Vries en het Dr. Nassau College uit
Assen zijn de winnaars van de Onderwijsprijs Drenthe 2017-
2019. Cees Bijl, gedeputeerde Onderwijs en Arbeidsmarkt in de
provincie Drenthe, reikt op vrijdag 8 februari de tweejaarlijkse
prijzen uit op de winnende scholen.

Dat doet hij in Vries samen met wethouder Pepijn Vemer en in Assen
samen met wethouder Harmke Vlieg. Met het winnen van de Onder-
wijsprijs Drenthe dingen de scholen mee naar de Nationale Onder-
wijsprijs, die op 27 maart 2019 in Leiden wordt uitgereikt. Daarnaast
ontvangen de winnaars de Bronzen Olifant-trofee en namens de
provincie Drenthe een cheque van 500 euro. De tweejaarlijkse On-
derwijsprijs Drenthe is een initiatief van het Instituut voor
Nationale Onderwijspromotie (INOP) en de provincie Drenthe, met
als doel de creatieve kanten van het onderwijs voor het voetlicht te
brengen. De prijs wordt dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt.

CKC De Holtenhoek wint in de categorie basisonderwijs met
haar zelfontwikkelde rekenmethode
Bij de rekenlessen van groep 3 heeft de school de bestaande reken-
methode losgelaten en heeft een docent een eigen werkwijze ontwik-
keld met behulp van allerlei rekenbronnen. De lessen zijn
spelenderwijs en doelgericht. De overgang van groep 2 naar groep 3 is
hierdoor minder groot. De rekendoelen van groep 3 worden
aangeleerd door te werken van informeel naar uiteindelijk formeel
handelen. Heteerste half jaar werken de leerlingen niet in werkboe-

ken. Automatiseren van de
oefenstof doet men via bewegingsacti-
viteiten. Zodoende krijgt het rekenen
een speels karakter, wat past bij deze
jonge doelgroep.

Dr. Nassau College wint in de cate-
gorie voortgezet onderwijs met het
project ‘ISK’
De Internationale Schakelklas (ISK) in
Assen heeft een speciaal traject opgezet
voor leerlingen met een beperking van
16 jaar en ouder. Deze groep dreigt tus-
sen wal en schip te vallen, maar wordt
zo op een passende wijze naar arbeid –
en mogelijk in later stadium nog het
mbo – geleid. Het gaat om nieuwko-
mers met een taalachterstand en be-
perkte cognitieve capaciteiten.
Daarnaast kan ook sprake zijn
van leer- of gedragsproblematiek, ver-
zuimproblematiek, beperkte zelfred-
zaamheid. Deels betreft het ook
leerlingen die zonder ouders in Neder-
land zijn

Inschrijven BeweegReden 

voor COPD of astma
Beweegdorp Norg houdt dit voorjaar,

in samenwerking met beide huisart-

senpraktijken en de fysiotherapeuten

in het dorp, een BeweegReden pro-

gramma voor mensen in het beginsta-

dium van COPD of Astma.

BeweegReden duurt 12 weken, waarin

je 2x per week gaat bewegen. In elk

geval train je wekelijks in de fitness-

zaal onder begeleiding van Petra Moo-

ten van Fysiotherapie Norg en Jos

Velema van Praktijk de ROEF.

Andere, laagdrempelige, activiteiten die

aan bod komen zijn Yoga, Tai-Chi, Spor-

tief Fietsen en Sportief Wandelen. Het

spreekt hierbij voor zich dat we bij alle

activiteiten altijd rekening houden met

het individuele niveau van iedere deelne-

mer.  In het programma zijn verder voor-

lichtingsbijeenkomsten over voeding en

verantwoord medicijngebruik opgeno-

men. Wil je meedoen aan BeweegReden,

dan meld je je in februari 2019 aan via de

praktijkondersteuners van de plaatse-

lijke huisartsenpraktijken. Bij

Heijstra/Kremer kun je vragen naar Jo-

anne Westerhof en bij de praktijk van Dr.

Vaes naar Renske Flokstra.De praktijkon-

dersteuners verwijzen je vervolgens

door naar de fysiotherapeut voor een in-

take. Vanwege de doorverwijzing door de

huisarts zijn aan de intake bij de fysio-

therapeut geen kosten verbonden. Deel-

name aan de rest van het programma

kost, door een financiële bijdrage van de

gemeente Noordenveld slechts € 60,00.

Mannelijke spelers gezocht voor 

theaterproductie De Kinderkolonie
Voor de muziektheater-

productie De Kinderko-

lonie in Veenhuizen

zoeken de producenten

nog mannelijke spelers

in de leeftijd van  circa

14-28 jaar! De cast is

bijna compleet, maar we

kunnen nog een aantal

mannelijke spelers ge-

bruiken.

Duizenden weeskinde-

ren 

De Kinderkolonie gaat

over het ‘opzenden’ van

duizenden weeskinderen

naar de kolonie Veenhui-

zen in de 19e eeuw. Deze

bijzondere voorstelling

wordt gemaakt door thea-

termaker Jos Spijkers en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Wil Schackmann. 

Coco Maria

De Kinderkolonie speelt in mei en juni bij Coco Maria in Veenhuizen. Wil je je aanmelden of wil je meer in-

formatie? Mail naar Harriët van den Heuvel: info@taaltaxi.nl Graag wel snel reageren in verband met de

start van de repetities.


