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De volgende items willen we
in het verslag verder toelichten
Een goed pedagogisch klimaat (5)
Kinderen vinden het fijn op school, accepteren en respecteren elkaar en
leren van elkaar. Je mag zijn wie je bent.

Ouders als educatief
partner van de school (6)

In een notendop
Voor u ligt het jaarverslag van basisschool
de Drijfveer. Hierin is te lezen welke
ontwikkelingen er het afgelopen jaar
hebben plaats gevonden binnen onze school.

Op onze school ziet het leerlingaantal
er als volgt uit:

1 oktober
Jongens
Meisjes

2017

44

2018

Aandacht voor
de 21st century skills (7)

• Vergroten eigenaarschap
en reflectievermogen.
• Bevorderen van interactief leren
en samenwerken

Een goed didactisch klimaat
en boeiend onderwijs (8)

• Kinderen werken steeds meer samen,
ook groepsdoorbrekend.
• Eigentijds onderwijs door inzet ICT
• Goede resultaten rekenen, taal en
lezen, passend bij de schoolpopulatie

Kinderen ontwikkelen
een onderzoekende houding (10)

51
40

Betrokken ouders die meedenken,
meepraten en meedoen.

38

In zeven stappen doorlopen kinderen een
onderzoekcyclus en zij ontwikkelen vaardigheden om deze stappen toe te passen.

Professionaliseren teamleden:
een leven lang leren (11)
Alle teamleden volgen gezamenlijk
en individueel scholing.
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Een goed pedagogisch
klimaat
Missie en visie van de Drijfveer

Leren, altijd en overal

De volgende uitspraken zijn bepalend voor ons onderwijs:

• Het kind ontdekt wie het is, hoe het leert en hoe het dit kan toepassen
in de wereld van nu en morgen;
• Het kind wordt uitgedaagd om hierin eigen initiatief te nemen en krijgt
verantwoordelijkheid;
• Het kind zal op cognitief terrein, op expressief terrein en op sociaal emotioneel
gebied gevoed worden en zal daardoor gaan groeien;
• Het kind heeft oog voor de ander, leert verdraagzaam te zijn voor elkaar
en elkaar te helpen en te respecteren.
Kernwaarden die hieraan ten grondslag liggen en die wij erg belangrijk vinden zijn:
Saamhorigheid, plezier, nieuwsgierigheid, aandacht, groei en kwaliteit.
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Op de Drijfveer vinden wij een goede sfeer van zeer
groot belang. Kinderen vinden het fijn op school,
accepteren en respecteren elkaar en leren van elkaar.
Je mag zijn wie je bent.
Uit de leerling tevredenheidsmeting (groep 5 t/m 8)
en uit de ouder- en leerkracht enquête blijkt dat de
leerlingen, ouders en teamleden de sfeer op school als
zeer goed beoordelen.
Gewenst gedrag is onderwerp van gesprek tijdens
de kringmomenten. Wij gebruiken de methode “de
Vreedzame School’ als bron. Dit gebeurt vanaf groep
1. Kinderen leren welke rol je in allerlei situaties kunt
aannemen en hoe je hier zelf een keuze in kunt maken.
Als er een incident is op school, dan pakken we dit snel
op met de betrokken leerlingen en ouders. We streven
ernaar dit klein te houden.
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Actief

Hoe blijf ik direct
betrokken bij aanpak
en oplossing?

Motivatie

Hoe blijf ik
‘eager’
om te leren?

Ouders als educatief
partner van de school
De ervaringsdeskundigheid van ouders levert een
belangrijke bijdrage aan het onderwijs, zowel op
pedagogisch als op didactisch gebied.
We nodigen ouders uit voor een kennismakings
gesprek, voor ouderavonden en voor het bespreken
van het portfolio. Ook over inhoudelijke thema’s
hebben ouders informatie gekregen en meegedacht.
Dit schooljaar hebben we gesproken over een passend
aanbod in de groep en de profilering van de school.
Ouders hebben een belangrijke bijdrage geleverd
aan de crea-activiteiten. Zo kwam er een moeder
beeldhouwen met speksteen, heeft een moeder
muziek gemaakt met leerlingen en kwam de
schaakleraar van één van de leerlingen schaakles
geven. Een aantal ouders heeft de tuin in orde
gemaakt, zodat we aan de slag konden in de moestuin.
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Aandacht voor
de 21st century skills

Leren-leren…

Het vermogen om
het eigen leren in goede
banen te leiden, te
beoordelen en bij te sturen.

Omgeving

-randvoorwaarden-

Wat ondersteunt
het leren, wat is
belemmeren?

Doel, focus
Hoe houd
ik koers?

Reguleren
en controleren

Welke leerstrategie
ondersteunt aanpak
en doel?

Bevorderen zelfverantwoordelijkheid
en eigenaarschap bij kinderen (leren leren).
Leerkrachten voeren gesprekken met leerlingen over
hun leerproces en/of het resultaat. Zij formuleren
per periode doelen waaraan ze willen werken en
wat ze willen bereiken. Daarbij geven ze aan wie hun
daarbij helpt en hoe. Leerlingen kijken samen met de
leerkracht terug op het proces en/of het resultaat.
Door te reflecteren krijgen zij zicht op hun eigen
manier van werken en leren. We willen deze kennis en
inzichten inzetten zodat de leerlingen mede sturing
te geven aan hun leerproces en ontwikkeling. We
maken daarbij gebruik van de leidraad “leren leren”,
die door onze stichting SKoZOK is ontwikkeld. De
kinderen hebben kennis gemaakt met de karaktertjes
(monstertjes) die horen bij de 16 leerstrategieën. Dit
is een proces waar we de komende jaren aan blijven
werken, zeker omdat het zo positief ontvangen is.
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Een goed didactisch klimaat
en boeiend onderwijs
Bevorderen van interactief leren en samenwerken
door middel van de methode Blink. Aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek, wordt aangeboden
vanuit een thema. In de groepen 5 tot en met 8 werken
de kinderen groepsoverstijgend aan een onderdeel van
dat thema. Aan het einde van het thema presenteren
ze aan elkaar wat ze geleerd en ontdekt hebben. De
informatie uit de methode Blink wordt hierbij ingezet
als bron.
Creativiteit in combinatie met onderzoeken en
ontdekken heeft veel aandacht gekregen tijdens de
creadagen en de denk- en doe dagen. De activiteiten
zijn schoolbreed opgezet waardoor het van en met
elkaar leren een extra meerwaarde was.
Het creëren van een boeiende leeromgeving vinden
wij voor onze kinderen belangrijk, omdat we hen willen
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voorbereiden op de wereld van nu en op het leven in
de wereld van morgen. We gaan daarbij uit van de
kwaliteiten van kinderen. Deze kunnen ze inzetten in
de verschillende werkhoeken in onze ruime lokalen.
Het aanbod en de mogelijkheden voor meer- en
hoogbegaafde kinderen, is uitgebreid. Leerkrachten
begeleiden deze leerlingen. Gedurende de hele week is
er ruimte om aan de projecten te werken.
Groep 3 werkt met de nieuwe leesmethode Veilig
leren lezen. Deze is geïmplementeerd in ons
onderwijs. Kinderen zijn betrokken, enthousiast en de
ondersteuning van de digitale mogelijkheden wordt
als waardevol ervaren. We zien op dit moment dat
kinderen sneller woorden en boekjes kunnen lezen.
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Kinderen ontwikkelen een
onderzoekende houding
Leerlingen worden gestimuleerd om zelf actief kennis
te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te
doen en zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt
dus, naast het opdoen van kennis, op het aanleren van
onderzoeksvaardigheden en het ontwikkelen van een
onderzoekende houding. We doen dit heel nadrukkelijk
tijdens het werken met thema’s. Ons doel is dit de
komende jaren verder uit te breiden naar het totale
onderwijsaanbod.
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Professionalisering
teamleden:
een leven lang leren
De Drijfveer is een school die volop in beweging
is. Leren van en met elkaar vinden wij belangrijk
voor kinderen én voor teamleden. Dit schooljaar
lag de focus op het verdiepen in de strategieën van
leren leren, begeleiding en aanbod van meer- en
hoogbegaafde leerlingen en het taalonderwijs.

Cognitieve opbrengsten

Groep 8 heeft meegedaan aan de Eindtoets van Cito.
De Drijfveer haalde een gemiddelde score van 531,1.
De leerlingen zijn allemaal op de plek naar keuze
op het Voortgezet Onderwijs terechtgekomen.
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Een sch ool zelf zijn télt!
wen en je
zelfvertrou
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