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Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide 
facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open 
houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties 
zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op 
de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 
interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs 
onderwijs op maat geven: differentiëren 
gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend) 
een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen 
kinderen zelfstandig (samen) laten werken
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Op afroep

Op afroep

Leesspecialist

Rekenspecialist

Gedragsspecialist Adelante

Logopedie
Ergotherapie
Jens
SO/SBO

Op onze school werken wij niet met groepsplannen. Wij noteren de 
ondersteuning in de dagplanning en dagdagelijks wordt hierop ingezet.

Onze school heeft leerpleinen en deze worden ingezet tijdens de 
verwerkingen van de lessen.



Op onze school werken we in iedere klas 
met een datamuur.

Doelen worden zichtbaar gemaakt voor de 
kinderen en werken aan zelfsturing.

2019-2023

Op onze school maken wij gebruik van 
ateliers/workshops.

Tijdens workshops mogen kinderen hun 
talenten verder ontplooien.

2019-2023

Op onze school worden lessen gegeven 
volgens het Directe Instructiemodel.

Alle leerkrachten hanteren de principes van 
het directe instructiemodel.

2019-2023

Op onze school hanteren wij duidelijke 
afspraken en regels.

Om structuur en duidelijkheid te handhaven 
maken wij gebruik van uniforme afspraken 
en regels.
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