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Voor u ligt het jaarverslag van basisschool de 

Drijfveer. Hierin is te lezen welke ontwikkelingen 

er het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden 

binnen onze school. Op onze school ziet het 

leerlingaantal er als volgt uit:

Op onze school ziet het leerlingaantal 
er als volgt uit:

2019 2020

1 o
kt

ob
er

47
42

46
41

 Jongens   
 Meisjes

In een notendop

De volgende items willen we 
in het verslag verder toelichten. 

Missie en visie (4)
Leren, altijd en overal 

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.

Bewegend leren (8 )
Leren van doelen met behulp van 
bewegingsopdrachten.

Aanbod meertalige leerlingen (8)
‘Zien is snappen’ als onderlegger voor het 
aanbod aan meertalige leerlingen.

Onderwijsplan Technisch lezen 
en Leren leren (9)
Het onderwijsplan als basis voor het 
aanbod in de groep. 

Onderwijs en COVID-19 (10)
Een bijzondere ‘onderwijsperiode’.

Schoolontwikkeling 2020-2021 (11)
We blijven ons ontwikkelen en geven alvast 
een doorkijkje naar de ontwikkelingen van 
schooljaar 2020-2021.
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Samen met het team en ouders is de visie van de Drijfveer opnieuw vastgesteld. We 
hebben kritisch gekeken wat we vast willen houden, wat we willen versterken en wat 
we willen vernieuwen, zodat onze visie toekomst-proof is. 

Leren, altijd en overal 
Op de Drijfveer ontdekken leerlingen wie ze zijn, hoe ze leren en hoe ze dit kunnen 
toepassen in de wereld van nu en morgen. We dagen leerlingen uit om hierin eigen 
initiatief te nemen en we leren hen om hier verantwoordelijkheid voor te dragen.

Leerlingen komen tot leren in een uitdagende leeromgeving; zowel op cognitief-, 
expressief- als sociaal vlak. We stimuleren de betrokkenheid van leerlingen bij hun 
eigen leerproces zodat eigenaarschap ontwikkeld wordt. 

Op de Drijfveer vinden we het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij ons 
onderwijs openstaat voor de ander, zorg draagt voor elkaar en vanuit respect handelt. 

We leren, werken en handelen vanuit de waarden die wij belangrijk vinden: 
Saamhorigheid, plezier in leren, nieuwsgierigheid, aandacht, groei en kwaliteit.

Missie en visie van de Drijfveer
Leren, altijd en overal 

Een goed pedagogisch 
klimaat 
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. 
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We hechten veel waarde aan de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen. 
We maken hierbij gebruik van de methode 
Leren leren. 

Leren leren is het vermogen om het eigen 
handelen in goede banen te leiden, te 
beoordelen en bij te sturen. De basis van 
het Leren leren zijn 16 leerstrategieën. 
Deze leerstrategieën bieden handvatten 
om vaardigheden voor de toekomst aan 
te leren. Het is geen vak op zich, dit zit 
verweven in het dagelijks lesaanbod. 
Daarnaast zorgt het structureel 
aanbieden van leerstrategieën voor meer 
zelfregulerend vermogen. 

Om de leerstrategieën voor de leerlingen 
begrijpelijk en visueel te maken (“een 
gezicht te geven”), gebruiken we op school 
‘monstertjes’.  De monstertjes zijn allemaal 
ergens goed in en helpen de leerlingen om 
de vaardigheden te leren of te versterken. 
Ze leren zichzelf beter kennen, leren 
plannen, evalueren, hun eigen werkplek 
organiseren, om hulp vragen, etc. Er zijn 
16 monstertjes, verdeeld in 5 families. Met 
name door de inzet van de gele en groene 
familie richten we ons op de sociaal-
emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Leren-leren…
Het vermogen om 

het eigen leren in goede 
banen te leiden, te 

beoordelen en bij te sturen.

Actief
Hoe blijf ik direct 

betrokken bij aanpak 
en oplossing?

Doel, focus
Hoe houd 
ik koers?

Omgeving
-randvoorwaarden-
Wat ondersteunt 
het leren, wat is 

belemmeren?

Motivatie
Hoe blijf ik 

‘eager’ 
om te leren?

Reguleren 
en controleren

Welke leerstrategie 
ondersteunt aanpak

en doel?
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Onderwijsplan Technisch 
lezen en Leren leren
Dit schooljaar zijn beide onderwijsplannen verder 
uitgewerkt en afgerond. Het onderwijsplan is de basis van 
het aanbod in de groep. Hierin staat opgenomen op welke 
manier we als school het onderwijs voor dat vakgebied 
aanbieden. 
Beide plannen zullen komend schooljaar 
geïmplementeerd en geborgd worden.

Bewegend leren
Op de Drijfveer leren we op allerlei manieren, vaak 
ook actief en bewegend. Dit gebeurt in de groep en/
of buiten. Doelen die tijdens instructies aan bod zijn 
gekomen, komen op een speelse manier terug in 
bewegingsopdrachten. Het plezier in leren krijgt hierdoor 
een enorme boost.  

Aanbod meertalige 
leerlingen m.b.v. methode 
‘Zien is snappen’
De methode ‘Zien is snappen’ wordt in iedere groep 
gebruikt als onderlegger voor het aanbod aan meertalige 
leerlingen. Dit aanbod is zoveel mogelijk verweven in ons 
dagelijks (taal-)aanbod.
Daarnaast werkt de onderwijsassistente regelmatig met 
kleine groepjes meertalige leerlingen. 
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Onderwijs en COVID-19
Covid-19 (ofwel Corona) heeft de wereld op zijn kop gezet, 
zo ook het onderwijs in Nederland. 
Op 15 maart 2020 zijn alle scholen gesloten. Vanaf dat 
moment zijn we over gegaan naar ‘noodopvang’ en 
‘onderwijs op afstand’. Bij de noodopvang zijn kinderen 
opgevangen van ouders met een vitaal beroep, gemiddeld 
waren dit 5 kinderen per week. Bij het onderwijs op 
afstand hebben we voortgeborduurd op het onderwijs 
op school, zodat het voor leerlingen zoveel mogelijk 
herkenbaar was. Leerlingen hebben al hun materialen op 
school opgehaald, zodat zij met het contract thuis aan de 
slag konden. Daarnaast zijn er online contactmomenten 
tussen leerlingen en leerkracht geweest.
Op 11 mei 2020  zijn de basisscholen deels weer geopend; 
we zijn gestart met het naar school laten komen van halve 
groepen. Vanaf 8 juni 2020 zijn alle leerlingen weer alle 
dagen op school. 
Met name bij ‘extra’ activiteiten is de invloed van Corona 
merkbaar. 

Doorkijkje naar 
ontwikkelingen in 
schooljaar 2020-2021
•  Uitwerken onderwijsplan Begrijpend lezen 
 en Rekenen 
•  Implementeren en borgen onderwijsplan 
 Technisch lezen en Leren leren
•  Uitwerken leerlijn Wereldoriëntatie bovenbouw
•  Koppeling ‘Zien is snappen’ en ‘Woorden in de weer’ 
 binnen ons aanbod
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Een school waar 

zelfvertrouwen en  jezelf zijn télt!

Basisschool de Drijfveer

Willem Smuldersplein 5

5582JJ Waalre

Telefoon: 040-2233020

Mailadres: infodedrijfveer@skozok.nl

Website: www.dedrijfveer-waalre.nl


