
20

basisschool de kleine Wereld

10KI

INNOVO

26-02-2021



26-02-2021

J. Jaeqx

B. Nelissen



  ,   , 

basisschool de kleine Wereld

Adelbertstraat 1A 6291HS Vaals

10KI

Jordi Jaeqx

0433061007

jordi.jaeqx@innovo.nl

Madelon Delaere

INNOVO

2020

63 95

22

5

0 19

0 4

23 38

1

24

12
35
29

26

1

38

26

0

0



Grote avonturen beginnen klein! Ons onderwijsaanbod richt zich op 3 doeldomeinen: kwalificatie (kennis en 
vaardigheden), socialisatie (omgaan met de ander en je omgeving) en persoonsvorming (ontwikkeling eigen 
identiteit). We vinden persoonsvorming en socialisatie belangrijke voorwaarden om goed te kunnen leren, zodat 
kinderen ook groeien als persoon. Denk hierbij aan zelfstandigheid, eigenaarschap, motivatie en daarnaast ook aan 
vaardigheden rondom samenwerken, die zij nodig hebben in de samenleving. We geven onze kinderen een sterke 
basis aan kennis en vaardigheden mee, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Hierbij streven we 
naar een onderwijsaanbod op maat, dat zoveel mogelijk past bij wat zij nodig hebben. Dit gebeurt in een positieve 
en veilige leeromgeving, waarin wij oog hebben voor alle kinderen. De samenwerking met ouders en ketenpartners 
vinden wij daarbij erg belangrijk.  
 
Wij hebben richtinggevende uitspraken geformuleerd. Binnen deze richtinggevende uitspraken wordt gefocust op 
de dimensies van onderwijs. De uitspraken geven aan, wat wij belangrijk vinden en waar wij ons als team 
voortdurend in ontwikkelen. In de schoolgids worden alle dimensies uitgewerkt en hieronder lichten wij een aantal 
dimensies toe:   
- Eigenaarschap: we zien gedeeld eigenaarschap door leerkracht en kind. De leerkracht organiseert het leerproces 
en geeft kinderen ruimte om eigenaarschap te ontwikkelen. De leerkracht biedt de kinderen daarbij de 
noodzakelijke ruimte, richting en ruggensteun. Kinderen krijgen feedback op het proces en zelfsturend gedrag.  
- Didactiek: we werken doelgericht aan de ontwikkeling van kinderen volgens de leerlijnen en gebruiken de methode 
als middel. Kinderen leren door te spelen, samen te werken en te bewegen. We gebruiken een planbord, een dag- of 
weektaak tijdens het zelfstandig werken om de leerdoelen te bereiken en eigenaarschap van kinderen bij het 
leerproces te stimuleren.  
- Instructiemodel: we geven expliciete directe instructie volgens de 4 sleutels van een effectieve les, met 
activerende didactiek en voortdurende controle van begrip. Er is variatie in de samenstelling van instructiegroepen; 
we werken zowel in heterogene- als homogene groepen. Proces- en product evaluatie en metacognitie komt 
dagelijks terug.  
- Differentiatie: voornamelijk convergent en daar waar mogelijk divergent bij de instructie en/of verwerking. Tijdens 
de expliciete directe instructie vindt controle op begrip regelmatig plaats. Wanneer we specifieke uitzonderingen 
maken gebeurt dit altijd in overleg met het kind, de interne begeleider en de ouders.  
- Organisatie: we organiseren onze kinderen in stamgroepen met een vaste leerkracht. Daar waar dit meerwaarde 
heeft werken we groepsoverstijgend samen in heterogene- of homogene samenwerkingsvormen. De kinderen en 
professionals delen de rijke, uitdagende leeromgeving.  
- Toetsen: naast summatief ook formatief toetsen en voormeten, waardoor de leerkracht zicht krijgt op het 
leerproces van het kind en zijn aanbod hier op kan afstemmen. Op sommige momenten van de week formatieve 
evaluatie met feed-up, feedback en feed-forward.  
- Zorg voor onze kinderen: de zorg voor onze kinderen wordt zoveel mogelijk in het aanbod van de verwerking 
geïntegreerd (onderwijs op maat). De kinderen werken samen in heterogene- en homogene groepen aan de 
verwerking van de leerstof, waardoor het leerrendement het hoogst is. Er wordt vanuit pedagogisch oogpunt 
gestreefd naar passende zorg binnen de omgeving van de bouw.  
- Ouders en kindpartners: de ouders worden intensief betrokken bij het leerproces van de kinderen. Ouders leven, 
helpen en denken mee met de ontwikkelingen binnen de school. Daarnaast is er in de brede school samenwerking 
tussen alle partners op het gebied van onderwijs, opvoeding, ontspanning, ontwikkeling en opvang. 



Op basisschool de kleine Wereld vinden wij persoonsvorming en socialisatie belangrijke voorwaarden om goed te 
kunnen leren, zodat kinderen ook groeien als persoon. Denk hierbij aan zelfstandigheid, eigenaarschap, motivatie en 
daarnaast ook aan vaardigheden rondom samenwerken, die zij nodig hebben in de samenleving.  
 
We geven onze kinderen een sterke basis aan kennis en vaardigheden mee, zodat zij zich zo optimaal mogelijk 
kunnen ontwikkelen. Hierbij streven we naar een onderwijsaanbod op maat, dat zoveel mogelijk past bij wat zij 
nodig hebben. Dit gebeurt in een positieve en veilige leeromgeving, waarin wij oog hebben voor alle kinderen. De 
samenwerking met ouders en ketenpartners vinden wij daarbij erg belangrijk. 
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OAO, begrijpend lezen en

SWPBS

CPO'er

CPO'er en specialisme

binnen school

Fysiotherapeut, 

logopedist en PMT

Gehoorbeschermers, time-timers, tangles, Chromebooks, I-pads, All-in 
ones, schrijfmaterialen, Duitse leesboeken, verrijkingsmaterialen voor 
uitdaging en remediërende materialen voor zorg. 

School Wide Positive Behavior Support (knijpersysteem, protocol omgaan 
met ongewenst gedrag, tokens, protocol zelfstandig werken en 
professionele cultuur), Taalklasvoorziening voor NT2-leerlingen, structurele 

Brede school met inpandige BSO, KDV, PSZ en bibliotheek. Daarnaast een 
invalidetoilet, podium, handvaardigheidlokaal, speelzaal en gezamenlijke 
werkplekken buiten de klas.  

Inzet van onderwijsondersteuners en samenwerking met verschillende 
maatschappelijke instanties: Brede school, IB netwerk, WijVaals, RTO's, 
logopedisten, fysiotherapeut en ergotherapeut.



Onderwijs anders Organiseren Focussen op: eigenaarschap, differentiatie, 
organisatie en rapportage vanuit het 
kompas.

Planperiode 2019-2023

Sociaal-emotionele ontwikkeling Doorontwikkeling van SWPBS en een 
doorgaande lijn binnen het zelfstandig 
werken. 

Planperiode 2019-2023

Didactiek Verdiepen in aanbod van begrijpend lezen 
(door lezen de wereld ontmoeten) en 
nieuwe methodiek rekenen.

Planperiode 2019-2023

Educatief partnerschap Samenwerking met de voorschoolse partners 
en ouderbetrokkenheid.

Planperiode 2019-2023

Clusterontwikkelingen SOP's, taalklas, hoogbegaafdheid, formatief 
handelen, vroegsignalering en aanvankelijk 
lezen.

Planperiode 2019-2023


