Schoolkenmerken opleidingsscholen SPO Condor
School

Adres

Martinusschool

Chopinstraat 2,
6566 DV
Millingen

www.martinusschool
millingen.nl

St. Laurentiusschool
www.laurentiusscho
ol.com/

Schoolstraat 7
6579AN
Kekerdom

Aantal groepen/
aantal
stageplaatsen
15 groepen/ 10
stageplaatsen

Opleidings
-school

Concept

Wat kenmerkt de school

Wat zijn de schoolontwikkelthema’s
schooljaar 21/22

Ja

Jeelo

De school is volop in
ontwikkeling:
- Werken met schoolbrede
projecten middels Jeelo
- Omslag van traditioneel
onderwijs naar modern en meer
gepersonaliseerd onderwijs.
- Wij werken met een
integratieklas. (Een speciale klas
binnen onze reguliere school
voor leerlingen met een
didactische achterstand in
combinatie met zwakke
executieve functies.)

Doorontwikkeling didactisch coachen en
verder uitbouwen van Jeelo

4groepen/
4 stageplaatsen

Ja

Dalton

Vanaf het schooljaar 2020-2021
zijn wij een Daltonschool in
opleiding. We zijn dus een school
in ontwikkeling met een mooi en
helder doel voor ogen

- Groepsdoorbrekend werken in de
school; we willen af van het traditionele
jaarklassensysteem en op zo veel mogelijk
momenten groepsdoorbrekend werken.
- Het anders inzetten en gebruiken van
onze klaslokalen en ruimtes.
- Het opzetten van een portfolio Resultaten van de kernvakken zijn en
blijven op orde.
- Het verder optimaliseren met het
werken met Gynzy zowel op rekengebied
als spelling. (Kinderen hebben allemaal
een eigen device, we werken met scenario
4 van Gynzy. Leerlingen krijgen een
doelenblad).
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BS ’t Bijenveld
www.bijenveld.com

BS Op Weg
www.op-weg.nl

BS De Biezenkamp

Reusense- straat
6 6578 AR, Leuth
024 2060600

6 groepen/
5 a 6 stageplaatsen

Ja

www.dekomeetmald
en.nl

Prachtige, sfeervolle school in het
Kultushus met nieuwe
lesmaterialen, digitale middelen,
een educatieve leef- en
beleeftuin.

Worden in juni 2021 bepaald.
In ieder geval:
- Begrijpend lezen
- Invoering nieuwe rekenmethode
- Werken via de 4 D methodiek
- School standaarden

Prachtige, sfeervolle school met
nieuwe lesmaterialen, digitale
middelen, een groene en
natuurlijke speelplaats en een
educatieve buitenlesplaats.
Veilige schoolomgeving

Worden in juni 2021 bepaald. Maar in
ieder geval:
· Sociaal emotioneel leren
· Verhogen rekenopbrengsten
· Werken via de 4 D methodiek ·
Schoolstandaarden

Veilige schoolomgeving

Prinses
Beatrixstraat 55,
6576 AW Ooij 024
6631645

8 groepen/
8 stageplaatsen

Ja

Roerdompstraat
2, 6573BH, Beek

13 groepen/
10 stageplaatsen

Ja

Leerjaar
klassensyst
eem met
actuele
onderwijsv
isie en
onderwijs
Ontwikkeli
ng. In de
onderbou
w werken
we vanuit
de
basisontwi
kkeling

Veel aandacht voor: Persoonlijk
leiderschap (Covey) Instructie
volgens EDI Streven naar hoge
betrokkenheid en welbevinden
bij leerlingen en leerkrachten

Werken vanuit leerlijnen en lesdoelen.
Borging EDI Borging persoonlijk
leiderschap. Data-duiden-doelen-doen,
hoe bereiken we onze schoolstandaarden
en behouden we deze?

Broeksingel 88
Malden

11 groepen/
8 stageplaatsen

Ja

Regulier
basisonder
wijs

A. Ons onderwijs is uitdagend
en gedegen
B. Onze leeromgeving is veilig
en vertrouwd
C. Onze interactie is echt en
oprecht

Pedagogisch klimaat
Implementatie Pluspunt
Implementatie LOOQIN
Internationalisering

www.biezenkamp.nl

BS De Komeet

Jeelo
school
Samen
leven
Samen
werken
Zelfstandig
leren
Ontwikkeli
ngs-gericht
Onderwijs.
Mbt van
spel en
onderzoek.
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BS De Regenboog

Malden

5 tot 6 groepen
(instroomgroep vanaf
halverwege
schooljaar en extra
instructiegroep in de
ochtenden)

Ja

Freinetonderwijs

Looistraat 4a,
Heumen

5 groepen/ 4-5
stageplaatsen

Ja

Samen
lerend.

www.regenboogmal
den.nl

BS Sint Joris
www.jorisheumen.nl

Betrokken leren geeft zin!
Ons onderwijsconcept kenmerkt
zich door een levend, zinvol en
betekenisvol aanbod.
Het vertrekpunt voor onze
onderwijspraktijk vormt de
individuele ervaringen,
belevingen en eigen inbreng van
een leerling of een groep. Leren
doen we dus zoveel mogelijk
gekoppeld aan levensechte
ervaringen, dit noemen we
levend leren. Dit doen de
leerlingen zelf, samen met elkaar
en in interactie met de
leerkracht. Al handelend en
ontdekkend komen zij tot leren.
Een leerkracht moet hen deze
kansen bieden en dit vraagt
vertrouwen en geduld. De
belangrijkste taak voor de
leerkracht is om de inbreng van
leerlingen serieus te nemen en
mogelijkheden te zien om hier
met de groep mee aan de slag te
gaan.
Door vertrouwen te hebben in de
leerling, uit te gaan van wat een
leerling kan en hen
medeverantwoordelijk te maken,
zorgen wij voor betrokken
leerlingen die tot actief leren
komen. Wij gebruiken hiervoor
de freinettechnieken.
Dorpsschool.
Goede team sfeer.
Kansrijk verbonden
combinatiegroepen.
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Doorontwikkeling freinetonderwijs:
- werken met portfolio’s en registratie van
de leerdoelen
- Werken met de 4 sleutels van een
effectieve les
- Verder versterken rekenonderwijs 1-8:
levend rekenen en Gynzy
- Begrijpend lezen zonder methode.
- Cultuur
- Het voeren van de reflectieve en
professionele dialoog met elkaar.

-Begrijpend lezen, betrokkenheid, brede
teksten, kwaliteit.
-4 Sleutels voor een effectieve les: het
lesdoel, activeren van voorkennis.
-Technisch lezen- kwaliteit.
-Plan voor je groep.

De Tandem
www.tandemnedera
sselt.nl
BS De Zilverberg
www.zilverbergovera
sselt.nl

Kerklaantje 15,
6612 BB
Nederasselt

4 groepen/
1 stageplaats

Ja

Jaarklassen
systeem

Zie website
https://www.zilverbergoverasselt
.nl/

Visie op kleuteronderwijs inhoud geven.
Wegwerken rekenhiaten.
Jeelo-onderwijs.
Leren van onderwijs op afstand.

Kon. Julianastrt. 6
6611 BR
Overasselt

8 groepen/
4 stageplaatsen

Ja

Jaarklassen
systeem

Zie website
https://www.zilverbergoverasselt
.nl

Visie op kleuteronderwijs inhoud geven.
Overgang van groep 2 naar groep 3
verbeteren.
Rekenonderwijs nog meer handelend.
Redzaamheidslezen uitbreiden.
Jeelo-onderwijs.
Leren van onderwijs op afstand.
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