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Voorwoord   
Inmiddels zijn we alweer een half jaar gestart met Modus in groep 7. Wat hebben we al veel samen mogen 

beleven en mogen ontwikkelen met elkaar. In deze nieuwsbrief zijn daarom ook de leerlingen aan het 

woord. Hoe beleven zij Modus tot nu toe? En waar genieten zij van? 

HOE ZIET EEN DAG OP MODUS ERUIT? 

 
ONDERSCHRIFT: boodschappen doen, klassenlunch maken en zelfs alle leerkrachten mee laten genieten! 
 
Iedere nieuwsbrief wordt er één onderdeel van de dag uitgelicht. Dit keer praten we u bij over de 
klassenlunch. Op Modus willen we leerlingen laten ervaren hoe het is om zelf een gezond hapje te maken. 
Van gezond eten krijg je namelijk voldoende energie om te leren. Hoe beheer je een klassenbudget? Hoe 
maak je een gezond hapje klaar? Wat heb je daarvoor nodig?  
Iedere donderdag gaan er twee leerlingen boodschappen doen onder begeleiding van één van de coaches. 
Ze krijgen een budget van ongeveer 10 euro mee en mogen hier ingrediënten van kopen om vervolgens 
op vrijdag een gezond hapje te maken voor bij de lunch. Onze nieuwe keuken is daar heel geschikt voor. 
Op Modus zijn twee leerlingen de penningmeesters die het kasboek bijhouden. Ze streven ernaar om 
iedere week wat geld over te houden. Dit geld bewaren ze apart, zodat ze hier aan het einde van het 
schooljaar iets leuks mee kunnen doen met de hele klas. Het maken van een gezond hapje bij de lunch is 
dus op vele vlakken leerzaam en leuk! 
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ONZE LEERLINGEN AAN HET WOORD 

We hebben de leerlingen gevraagd om in een quote te vertellen wat er zo fijn is aan Modus. Er is ze 
gevraagd wat er anders is dan vorig jaar en waar ze van genieten.  
 
Wout & Lars: ‘’Een sportief begin van de dag is leuk, omdat je lekker je energie kwijt bent en daarna 
weer kunt werken.’’  
Daniel: ‘’Het is leuk dat we les krijgen van docenten van CSG Liudger, want dan heb je een keer iets 
anders.’’  
Mark: “Het is fijn dat we allemaal op een eigen laptop kunnen werken.” 
Thirza: ‘’We hebben nieuwe meubels en dan kan je zelf kiezen waar je gaat zitten.’’  
Viktoria: ‘’Op je eigen niveau werken is heel leuk, omdat je het dan beter begrijpt.’’  
Jurre: “Elke dag is anders en dat maakt het lekker afwisselend.” 
Judith: ‘’We mogen zelf weten wanneer we gaan eten en dat is wel handig, want als je trek krijgt kun je 
meteen iets gaan eten.’’  
Lisanne: ‘’Het is heel leuk dat je aan een thema werkt, want dan weet je wat je doel is en wat je kunt 
leren.’’  
 
De leerlingen hebben een eigen vlog gemaakt onder begeleiding van meneer Post van CSG Liudger en 
coach Annagreet van CBS De Arke. Hoe ziet een dag op Modus eruit? Klik op onderstaande link om de vlog 
te bekijken en kijk mee naar een dag op Modus door de ogen van onze leerlingen! 
 
https://youtu.be/aVkW_D6G8J8 
 

ACHTER DE SCHERMEN

Sinds augustus 2020 komt er wekelijks een werkgroep bij elkaar. Deze werkgroep bestaat uit docenten 
van CSG Liudger, docenten van de Arke en de projectleider. Samen ontwikkelen zij het onderwijs voor de 
gehele leerroute. Momenteel is de werkgroep bezig om toe te werken naar groep 8. Volgend schooljaar 
is de leerroute van Modus namelijk beschikbaar voor leerlingen uit de groepen 7 en 8. Tevens is de 
projectleider samen met docenten van CSG Liudger bezig met het opzetten van een doorgaande leerlijn 
Nederlands en Wiskunde. De doorgaande lijn voor de andere vakgebieden is namelijk al klaar. Deze vallen 
allemaal onder curriculum 10-14.  
 
Naast de werkgroep bestaat er ook een stuurgroep. Zij zijn het klankbord voor de projectleider. De 
stuurgroep heeft als belangrijkste taak het vervullen van een initiërende, signalerende en op 
doelstellingen bijsturende rol over Modus, de route 10-14. Deze taak kan worden omschreven als het 
regelmatig beoordelen van het projectresultaat, de projectdoelstelling en de projectrisico’s. De 
projectleider maakt ieder schooljaar een jaarplan en zorgt dat de doelen uit het jaarplan aan het einde 
van het schooljaar zijn behaald. De stuurgroep bestaat uit een extern adviseur, de beide locatieleiders van 
CSG Liudger Burgum en CBS De Arke, de beleidsadviseurs van beide scholen en de projectleider. De 
stuurgroep komt 4 tot 6 keer per jaar fysiek of online bij elkaar. 
 

LEREN TE DURVEN LEVEN MET LEF 
 
Op Modus dagen we onze leerlingen uit om met lef tot bloei te komen. Fouten maken mag en is heel 
normaal. Sterker nog… fouten maken moet om verder te kunnen groeien. De coach helpt de leerlingen 
hierbij. Ze worden gestimuleerd om door te zetten als het even niet lukt. Soms wordt dan letterlijk de 
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spiegel aan ze voorgehouden en dat is niet altijd even leuk. Het kan confronterend zijn of een intensief 
gesprek opleveren met de coach. Soms moet je door dingen heen en niet om ze heen. Het gaat erom wat 
je van je fouten hebt geleerd.  
Lef betekent bij Modus ook doorzetten als het even niet lukt. Coaches verwachten een kritische 
werkhouding van de leerlingen. Heb je iets af? Kijk er dan nog een keer naar, voordat je het inlevert. Of 
misschien lukt het om de volgende dag een paar sommen meer te maken.  
Binnen Modus staat lef ook voor de durf om te doen en te ontdekken. Nieuwsgierigheid is daarbij een 
zegen. Het ontdekkend en onderzoekend leren heeft en vaste plaats ingenomen door te werken met 
curriculum 10-14 (het werken aan een thema). Inmiddels zijn we gestart met het derde thema van dit 
schooljaar: ‘Zoek het uit!’ Dit nieuwe thema zullen we in de volgende nieuwsbrief verder toelichten. 
Lef komt ook terug in het geven van presentaties. Na iedere tien weken worden de ouders uitgenodigd 
op school en geven onze leerlingen een presentatie over hun eigen leerontwikkeling aan de hand van een 
portfolio. Leerlingen vinden dit soms nog best spannend, maar geven aan dat ze hier ontzettend veel van 
leren en meer betrokken zijn bij hun eigen leerproces. 
Eind januari mochten drie leerlingen van Modus een presentatie geven aan de stuurgroep. Ze namen de 
stuurgroep mee in de dagelijkse lespraktijk. Wat doen we allemaal op Modus? En wat is er zo leuk aan?  
Vorig schooljaar vonden deze leerlingen het nog best spannend om een presentatie te geven en nu 
stonden ze daar vol trots te vertellen over Modus. Oftewel, leren te durven leven met lef! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDERSCHRIFT: Dieke, Myrthe en Benthe presenteren Modus aan de stuurgroep. 


