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We streven naar een juiste balans van leren (kennis en vaardigheden), leren omgaan met elkaar en met de 
omgeving  (socialisatie) en te investeren in de persoonsvorming (karaktervorming) van elk kind. Dat betekent dat we 
het maximale uit leerlingen willen halen, zowel cognitief, sociaal - emotioneel als in de persoonsvorming. Dit 
bereiken we ook door te werken vanuit hoge ambities. Onze instructies verlopen volgens het directe 
instructiemodel waarin de "4 sleutels voor een effectieve" les centraal staan:  
1. het stellen van een scherp leerdoel 
2. 'de kortste weg naar Rome" 
3. actieve betrokkenheid van leerlingen is optimaal 
4. afstemming op onderwijsbehoeften 
 
Onze school  biedt kinderen een open, veilige en uitdagende leeromgeving waarbij zowel op cognitief als op sociaal - 
emotioneel gebied geleerd kan worden. We willen de kinderen een leeromgeving aanbieden die licht en rust 
uitstraalt, maar ook kinderen prikkelt om te leren. Kinderen moeten kansen en ruimte krijgen om initiatieven te 
ontwikkelen en te ontplooien. Het vertrouwen van kinderen in zichzelf en in een goede afloop van het leerproces is 
belangrijk en wordt gestimuleerd door de leerkracht die zijn vertrouwen in het kind uitstraalt. De leerkracht draagt 
er zorg voor dat hij een goede relatie heeft met elk kind. Dit zijn basisvoorwaarden voor een goede werkhouding. 
We willen de kinderen tot actief en samenwerkend leren laten komen door de zelfstandigheid te vergroten en hen 
te begeleiden en uit te dagen in dit proces. 
 
Binnen onze school wordt gewerkt in combi van jaargroepen (soms doorbroken); de groepen 1-2-3, 4-5 en 6-7-8 . In 
de drie-combi is er ook 4 dagen een onderwijsassistent aanwezig en zijn er twee lokalen beschikbaar. Voor deze 
setting is een goede organisatie van doorslaggevende betekenis. Het vraagt van de leerkracht; planning, 
communicatie, afstemming, maar ook improvisatievermogen èn van de leerlingen; omgaan met werkruis, 
uitgestelde aandacht, zelfstandig werken, eigenaarschap en verantwoordelijkheid. 
De gekozen methodieken bieden de mogelijkheid om groepsdoorbrekend te kunnen werken met name bij taal en 
WO-vakken. 
 
Binnen onze school werken we volgens de principes van de kanjertraining. Dit laten we binnen het gehele 
onderwijsaanbod zoveel mogelijk terugkomen. Op deze manier leren kinderen al vanaf groep 1 om op een fijne en 
juiste manier met elkaar om te gaan. 



We streven naar een juiste balans van leren (kennis en vaardigheden), leren omgaan met elkaar en met de omgeving 
door kennis te maken met waarden en normen (socialisatie) en te investeren in de persoonsvorming van elk kind. De 
leerkracht zoekt steeds naar leersituaties. Dit gebeurt door het goed toepassen van methodes , hulpmiddelen en 
verschillende werkvormen, door het begeleiden van leerlingen en voortdurende  zelfontwikkeling.  Kinderen leren 
om verantwoordelijkheid te dragen voor die taken die ze aan kunnen, hierbij wordt sinds schooljaar 2020/2021 
gebruik gemaakt van een leerbord. Door leerlingen inzicht te geven aan de doelen waaraan ze werken en ze hierbij 
te betrekken willen we bereiken dat de zelfregulatie bij kinderen wordt vergroot. De leerkracht begeleidt en 
ondersteunt daarbij. We bevorderen de creativiteit en expressiviteit bij kinderen met betrekking tot het verwerven 
en verwerken. Kinderen leren vaardigheden en attitudes m.b.t. het omgaan met gevoelens en meningen. De 
kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag (Kanjertraining). 
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specialist jonge kind

taalspecialist

intern begeleider

dyslexiespecialist

logopedist/ergotherapeut

gedragsspecialist

Bureau Wolters 

Methode Alles in 1                                         Leerbord 
Kanjertraining 
Materialen rondom Executieve Functies

Volgens Kanjertraining   volgens Wijzer in executieve funties/autometafoor 
Dyslexieprotocol 
Protocol zorg 

invalidietoilet



vergroten eigenaarschap/zelfregulatie scholing  (onderwijs maak je samen) schooljaar 2020/2021

inzetten kind-/leergesprekken scholing (onderwijs maak je samen) schooljaren 2020/2022

implementeren van executieve functies 
binnen de groep/onderwijs

klassenconsultaties 
scholing 

schooljaar 2020/2021

verdieping formatief handelen/planmatig 
werken

scholing vanuit innovo 
inhoudelijke teambijeenkomsten.

schoolplanperiode 
2019/2023

cluster ontwikkeling -taalklas                      -sop 
-hoogbegaafdheid    - aanvankelijk lezen 
-formatiefhandelen 
-vroegsignalering

schooljaren 2020/2022


