
Leren, altijd en 
overal! 

Kernwaarden: 
Saamhorigheid,  Plezier,  

Nieuwsgierigheid, Aandacht, 
Groei en Kwaliteit 

Kenmerkend voor onze 
basisondersteuning en dus 
onze schoolpopulatie is: 

Heterogene groepen  
Leren van, met en door elkaar 
• Leren leren
• Kindgesprekken waarbij 
 welbevinden, leren leren en 
 doelen centraal staan
• Zelfsturend vermogen van 
 leerlingen ontwikkelen
• Ruimte en rust
Enkele kenmerken van de 
schoolpopulatie zijn:
• Grote diversiteit in culturele 
 achtergrond
• Diversiteit in opleidingsniveau 
 ouders
• Diversiteit in uitstroomniveau

Het didactisch handelen van het team 
kenmerkt zich door: 

• Aanbod wordt bepaald a.d.h.v. doelen uit de leerlijn.  
• Inzet van verschillende vormen van leren, bijv. 
 handelend leren, bewegend leren en coöperatief 
 leren. 
• Samenwerkend en samen lerend team. 
• Verschillende aanpakken voor breed taalaanbod. 
• Korte, talige instructie op 3 niveaus per jaargroep, 
 ondersteund met visuele hulpmiddelen.  
• Behaalde resultaten van leerlingen bieden de 
 leerkracht input voor het aanbod van de komende 
 periode.  

Het pedagogisch handelen van het team 
kenmerkt zich door: 

• Een rotsvast vertrouwen in alle leerlingen en hun 
 mogelijkheden.  
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen 
 en het onderwijs. 
• Grote saamhorigheid tussen leerkrachten onderling, 
 leerkracht-leerling en leerlingen onderling (voorbeeld-
 gedrag). 
• Expliciet taal geven aan gewenst gedrag en structuur 
 van de dag (organisatie). 
• Verwachtingen uitspreken naar leerlingen.
• Een coachende, begeleidende en sturende rol van 
 de leerkracht.

Schoolbeeld Uitstroomniveau 
afgelopen 3 jaar 



Wij sturen vanuit een leerlijn 
(leeftijdsadequaat) op een gezonde 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Zo zie je dat bij ons op school:
• De vreedzame school (de lessen uit de 
 methode en aanpak) als bronnenboek. 
• Werken met meetinstrumenten ZIEN en 
 KIJK! en van daaruit aanbod op 
 groepsniveau. 
• Zelfstandigheid en zelfsturing als 
 uitgangspunt.  
• Leerkrachten creëren situaties waarin 
 deze vaardigheden geleerd kunnen 
 worden.  

Wij werken vanuit een 
plannend beredeneerd 
aanbod. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Te behalen doelen zichtbaar 
 voor leerlingen. 
• Bewuste keuze voor inzet van 
 handelend leren, bewegend leren, 
 coöperatief leren. 
• Groepsdoorbrekend werken  
• Leren van, met en door elkaar. 
• Een breed taalaanbod, met 
 behulp van  o.a. Zien is Snappen.  
• Cyclus Handelings Gericht 
 Werken (HGW) is uitgangspunt 
 voor het bepalen van het aanbod 
 van de groep.  

Wij werken vanuit een 
bewustzijn bij kinderen 
zodat ze leren eigen keuzes 
te maken. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Leren leren en executieve 

functies als voorwaarde om tot 
leren te komen.  

• Creëren van situaties waar 
leerlingen vaardigheden kunnen 
oefenen en toepassen.  

• Actieve leerhouding 
• Aanspreken op eigen keuzes 
• Inzet en keuzes voor
 werkplekken 
• Aandacht voor interesses 
 en talenten 

Wij sturen erop aan dat 
de leertijd effectief wordt 
ingezet door actieve 
leerlingen. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Veel wisseling in werkvormen 
• Afwisselend aanbod 
• Zelfstandig werken 
• Hoge verwachtingen van de 
 werkhouding van leerlingen 
• Stimuleren leerkracht-
 onafhankelijkheid 
• Zelfoplossend vermogen 
 ontwikkelen.  
• Onderzoekende houding wordt 
 gestimuleerd. 

Onze wijze van differentiëren. 

•	 Instructie
•	 Verwerking
•	 Leertijd

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Groepsinstructie en verlengde instructie.  
• Differentiatie op drie niveaus binnen een jaargroep; leerlingen krijgen 
 passende instructie (verkort of verlengd) en verwerking op niveau. 
• (zelfstandige) Verwerking op niveau. 
• Contract (=weektaak) afgestemd op onderwijsbehoefte van de leerling 
• Inzet directe instructiemodel. 



Kwaliteitsverbetering 
(op deze kenmerken richten we de 
komende jaren ons schoolplan): 

• Leerlijn als uitgangspunt, aanbod passend bij 
 zone van naaste ontwikkeling op 3 niveaus 
 per jaargroep. 
• Heterogeen aanbod van leerstof/ verwerking. 
• Doelen zichtbaar maken voor leerlingen 
• Leerlingen mede-eigenaar maken van het 
 leerproces  
• Leerlingen hebben invloed op het aanbod 
 (contract), afgestemd met de leerkracht. 

Schoolambitie
(alle vakgebieden)

Fysieke toegankelijkheid 

Motorische beperking: 
õ Ja  X	 Deels
Visuele beperking:  
õ Ja  X	 Deels
Auditieve beperking: 
õ Ja  X	 Deels

Medisch handelen is voorzien door: 
X	 Dagelijkse aanwezigheid BHV-er. 
X	 Ieder teamlid volgt met ouders de afgesproken medische 
 procedures. 

Wij staan altijd open voor gesprek. 


