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In ons lesgeven is er een balans in kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Persoonsvorming neemt
een belangrijke plaats in. Eigenaarschap: leerlingen zijn mede-eigenaar van het eigen leerproces en
hebben invoed op de vorm en inhoud hiervan. De verantwoordelijkheid ligt, daar waar mogelijk, zoveel
mogelijk bij de leerling.
In de didaktiek geven leerlijnen vorm en inhoud aan het aanbod. De methode is een van de bronnen om de
leerdoelen te bereiken. Inzetten van een dag- of weektaak tijdens zelfstandig werken om de leerdoelen te
bereiken en eigenaarschap te stimuleren Structureel inzetten van cooperatieve werkvormen tijdens
instructie en verwerking. Thematisch en groepsoverstijgend werken bij WO. Instructie model EDI met
activerende didactiek en voortdurende controle van begrip.
Onze instructies zijn :
- gericht op de doelen uit de leerlijnen
- zowel heterogeen als homogeen
- kort en krachtig
- ontkoppeld met de verwerking
- soms meerdere malen aangeboden in kleinere groepssamenstellingen.
De leerkracht geeft rolwisselend les en is zowel instructeur als de begeleider/coach. De leerkracht begeleidt
de leerlingen in het gebruik van verschillende denk- en oplossingsstrategieeën. Metacognitie, doel-focus en
reflectie komt dagelijks terug.
Onze kernwaarden zijn:
- we zien leergierige kinderen
- we zien betrokken personeel
- interventies bij ongewenst gedrag
- sturen op data klassenmagagement
- we zien een inspirerende en rijke leeromgeving
- we zien ouders en kindpartners als partners
- we leven“ik zorg goed voor mijzelf, de ander en de omgeving" na
Onze school is steeds in beweging. We beseffen dat onze school nooit af is. We onderzoeken steeds waar
we verbetering in kunnen aanbrengen op grond van onze gemeenschappelijke visie. Ook voor de kinderen
geldt dat ze nooit klaar zijn met leren. Door de snel veranderende samenleving is het niet meer mogelijk om
kinderen kant en klaar voor te bereiden op de maatschappij van morgen. We zullen onze kinderen
vaardigheden moeten leren om in een nog onbekende toekomst hun eigen kennis te verwerven.
Vanuit onze visie op goed onderwijs hebben we bepaalde keuzes gemaakt om anders naar de organisatie
te kijken. We willen onder andere:
- meer samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten
- meer zelfstandigheid, autonomie en mede regie over het eigen leerproces bij kinderen
- korte krachtige instructies aan kleinere groepen leerlingen.
Creativiteit is de laatste belangrijke pijler die meer is dan alleen tekenen of handvaardigheid. Kinderen gaan
in hun schoolloopbaan zichzelf ontdekken. Wie ben ik? Waar ben ik goed in? We willen leerlingen zelf
bewust en zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen ontwikkeling: het leren leren.
Daarnaast ontdekken ze hun omgeving: de school, de gemeenschap, culturen en de wereld. We willen de
nieuwsgierige houding waar ze in groep 1 mee binnenkomen blijven stimuleren en ontwikkelen. We willen
onze leerlingen ook in aanraking laten komen met wetenschap en techniek waarmee we ze leren om zowel
kritisch als probleemoplossend te denken en werken.
We hebben daarom gekozen om de organisatie daarop aan te passen dor het formeren van stamgroepen
die intensief samenwerken binnen de unit.
We hebben drie units, te weten: unit 123, unit 45 en unit 678.

" Samen boeiend met plezier, de wereld aan je voeten "
Van hieruit hebben we naast de cognitieve ontwikkeling met name zicht op de
persoonsvorming van kinderen. Hierin leren we kinderen om te gaan met zichzelf (boos
worden mag, maar hoe word je boos).
Daarnaast werken wij binnen een unit aan de persoonlijke doelen van kinderen en is het
aanbod afgestemd op de instructiebehoefte van kinderen, deze is zowel afgestemd op
didactisch niveau als in werkaanpak.
Er wordt op allerlei manieren gewerkt aan de socialisatie van leerlingen. Hiervoor worden
tools uit boeiend onderwijs ingezet en er wordt schoolbreed gewerkt met Leefstijl en Rots en
Water.
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we zijn in ontwikkeling naar gepersonaliseerd onderwijs d.m.v.
weektaken , instructie op maat en leerlingen mede regie in
het stellen van doelen bij de verschillende vakgebieden. Een
andere manier van ouder-kind gesprekken dan voorheen.

een verbouwing in voorbereiding met als doel meer de
inrichting te laten aansluiten bij het ontwikkelen naar een
kindcentrum en het werken in units.
intern kinderdagverblijf van 0-4 jaar en een bso.

Kinderen krijgen instructie
Tijdens de weekplanning worden In elke
unitvergadering wordt
passend bij hun instructieniveau bij momenten ingebouwd waarop
de vakken rekenen vanaf groep 5 aangegeven staat wanneer voor er geëvalueerd hoe
het gaat.
t/m groep 4 ontv
welk niveau waar de instruct
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We werken met een methode We maken met elkaar
voor sociaal emotionele
afspraken over een
ontwikkeling schoolbreed
implementatie traject van de
nieuwe versie van Leefstijl
Binnen de groepen 1 t/m 8 wordt er
We signaleren actief de
structureel gewerkt met Rots en Water.
sociaal emotionele
Vanaf groep 5 worden er activiteiten
ontwikkeling en realiseren dan nog
een interventie
Binnen de kleutergroepen is er Men inventariseert wat nodig is
een goed volgsysteem.
en passend is bij de doelgroep
en de visie van de school.
Men inventariseert welke

We evalueren
maandelijks in de
unit de voortgang
op unitniveau en
Regelmatig in
groepsbesprekingen
oppakken
In april teambreed eva

De ib-er kijkt mee
wat nodig is en hoe
een volgsysteem
aansluit o

