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Agenda maart 2021 
 
 

Maandag 22 JOP Promotiefilm van Liereland. Deze dag wordt er gefilmd. U ontvangt na de  

  vakantie een brief om toestemming te geven of uw kind gefilmd mag worden. 
 

Dinsdag  30 Theoretisch verkeersexamen groep 7.  
  Er kan thuis geoefend worden op examen.vvn.nl 

  ( de kinderen hebben hier een flyer over meegekregen). 
  Ook kan het via de app: examenapp.vvn.nl 

     

   
 

Studiedag over executieve functies 
 
Op vrijdag 5 februari had het team van Liereland een studiedag over executieve functies. In deze nieuwsbrief 

zullen we er kort iets over vertellen. 
Executieve functies zijn de zogenaamde ‘regelfuncties’ van de hersenen, ze zorgen voor sociaal en doelgericht 

gedrag. Ze zijn erg belangrijk voor het leren en dagelijks leven en bepalen voor een groot deel het schoolsucces 

van een kind. 
We spreken dan bijvoorbeeld over planning en organisatievaardigheden; kan het kind er zelf aan denken om al 

zijn gymspullen klaar te zetten en mee te nemen? Of om impulscontrole; kan het kind zijn beurt afwachten of 
wil het meteen zijn verhaal vertellen thuis aan tafel of in de kring? 

Als u er meer over wil weten is er op internet veel over te vinden. Het volgende filmpje geeft bijvoorbeeld meer 

informatie https://www.youtube.com/watch?v=_N9UEPIWzSk  
 

Op de studiedag hebben we gesproken over hoe we kinderen nog beter kunnen helpen deze executieve 
functies te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is goed kijken en de juiste vragen aan het kind stellen. Niet denken: 

“Waarom doet mijn leerling niet wat ik vraag?” maar je af vragen “Welke executieve functie kan mogelijk beter 
ontwikkeld worden?”. Kijken door de EF-bril noemen we dat. 

Het mooie is dat deze functies op allerlei manieren geoefend en getraind kunnen worden, zeker ook thuis. 

Denkt u maar aan een spel als memory ( oefent werkgeheugen) of mens-erger-je-niet ( oefent 
emotieregulatie). Tijdens de studiedag hebben we ook gekeken welke mogelijkheden we op school hebben om 

kinderen te laten bewust worden en oefenen van deze functies. Maar thuis kunt u dus ook veel op een leuke en 
speelse manier doen. 

De studiedag was volledig digitaal, voor ons de eerste keer om het zo te doen. Het was een lange dag. Gelukkig 

was het ook wel afwisselend; we hebben een digitaal spel gedaan, in verschillende ‘kamers’ gewerkt en hadden 
beweegbreaks tussendoor. 

Als laatste een filmpje over een onderzoek van lang geleden, waarin kinderen werden geobserveerd of ze hun 
behoeftes konden uitstellen. Misschien voor u als ouder een bekende 

situatie: 
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ  
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