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Kernwaarden: Broederschap:wij bieden duidelijkheid, dat komt het gevoel van veiligheid ten goede.  
Broederschap staat voor investeren in de relatie, dat leidt tot wederzijds begrip en een respectvolle dialoog met 
elkaar. Meesterschap: we begeleiden leerlingen zodat ze zelfstandig en actief kunnen leren. We leren leerlingen hoe 
ze zelf problemen kunnen oplossen. We laten talenten ontplooien. Meesterschap geeft een gevoel van 
competentie. Blijdschap: wij geloven dat leren gelukkig maakt. Wij hechten veel belang om samen de overwinningen 
te vieren en plezier te beleven. Autonomie zorgt voor blijdschap. 
 
Pedagogisch concept: 
Het kernwaardengerichtonderwijs is gebasseerd op Groepsdynamisch Onderwijs (GDO) en elmenten van 
Schoolwide Postitive Behavior (SWPBS). 
Broederschap: 
-de sociaal sterke groep met de sociokring, het opstellen van de verbeterregel en Ok-thermometer (GDO) 
Meesterschap: 
-de effectieve conflicthantering 
- de gedragsverwachtingen, gebasseerd op onze drie kernwaarden (SWPBS) 
- protocol ongewenst gedrag (SWPBS) 
Blijdschap: 
- het belonen van de groep met tokens en het werken volgens het SWITCH protocol. 
 
Het didactisch concept: 
We streven naar optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en investeren daarom in het meesterschap van 
onze teamleden waarbij de hoogst haalbare doelen voor de leerlingen nastreven. De leerkrachten geven les volgens 
de 4 sleutels. Het onderwijs is uitdagend en betekenisvol en leerkrachten reflecteren voortdurend op eigen gedrag 
om zodoende de effectiviteit van de lessen te vergroten. Wij streven naar ontwikkelingsgericht leren, waarbij veel 
aandacht geschonken wordt aan het procesmatig volgen van leerlingen. Bij de inrichting van het onderwijs, de keuze 
van leermethodieken en in de omgangsvormen van de leerkrachten, leerlingen en ouders wordt voortdurend 
gestreefd naar een respectvolle dialoog. Broederschap- Meesterschap en Blijdschap geven richting aan de invulling 
van ons onderwijs. 
Het streven is dat kinderen steeds meer zelfsturend gaan werken en hun talenten daarin benut worden zodanig dat 
zij zelf hun instructie en verwerking gaan plannen en hun taakgerichtheid en motivatie optimaal wordt. Kinderen 
komen in een flow doordat wij ze helpen te ervaren dat leren gelukkig maakt. 
 
 
 
 



Wij werken vanuit kernwaardengericht onderwijs dat gebaseerd is op elementen van  
GDO en SWPBS. Dit biedt duidelijkheid en structuur en een goede startpositie om tot  
ontwikkeling te komen.  We werken vanuit drie units (onderbouw/ middenbouw/  
bovenbouw) en de leerlingen zitten in een stamgroep die heterogeen is samengesteld.  
De leerlingen krijgen instructie van de leerkracht  in een homogene groep en de  
verwerking vindt plaats op het leerplein onder begeleiding van de  
onderwijsondersteuner. De zelfsturing door leerlingen is hier van belang, waarbij ze  
uiteindelijk hun eigen instructie en verwerking gaan plannen en ruimte krijgen om eigen  
talenten te ontwikkelen. Deze werkwijze maakt het mogelijk om het onderwijs passend te maken voor zoveel 
mogelijk leerlingen.  
Het team werkt vanuit professionele leergemeenschappen   
aan deze schoolontwikkelingen: Professionele cultuur, effectieve instructie, betekenisvol onderwijs en ICT. 
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Schoollogopedie screening

Ergotherapie

Gedragspecialist

Coaching leerkrachten

Knooppuntoverleg

Onderzoek

CPO-er

Scholing begrijpend lezen

Scholing OAO

Lichamelijke beweging

VSV

CPO-ers INNOVO
Expertiseteam gemeente/vt
JENS
Heel Heerlen beweegt

Meubliair is aangepast aan het concept van Onderwijs Anders  
Organiseren met instructietafels en makkelijk verrijdbare tafels. Op het 
leerplein: stilteplekken en banken. Blokjes zelfstandig werken.

Schakelklas en taalstimuleringsgroep (Tasti), vanuit een betekenisvolle 
context. Werken in units 1 2 3  groepsdoorbrekend. Inzet van executieve 
functies. Werken met weektaak.

Gebouw is ingericht volgens concept Onderwijs   
Anders Organiseren met leerpleinen.  
 

IMC basis: een kansrijke toekomst voor groep 7 en 8. 
VVE thuis en mini-college: optimale taalontwikkeling. 
ICT: werken met Chromebooks en I-pads. 



Betekenisvol onderwijs - Methode Blink en kindvolgend meespelen. 
- Door lezen de wereld ontmoeten. 
- IMC basis  
- Verlengde schooldag

-2019-2021 
-2019-2021 
-2019-2021 
-2020-2023

Effectieve instructie - Feedback en metacognitie 
- Hoogbegaafdheid 
- 4 sleutels van een effectieve les

-2020-2022 
-2020-2022 
-2019-2021

Formatief handelen - Kindgesprekken en portfolio 
- Toetsen op maat

-2020-2022 
-2020-2022 

ICT - Digitale dagplanning 
- Onderwijs op afstand 

-2020-2022 
-2020-2021

Rekenonderwijs - Opbrengsten rekenonderwijs verhogen. -2020-2022


