
Samen,
uitdagend,
sprankelend

 Kenmerkend voor onze 
basisondersteuning en dus 
onze schoolpopulatie is: 

Samen bereiken we het meest. 
Onze leerling populatie kenmerkt zich 
door diversiteit in: 
• Opleidingsniveau ouders 
• Uitstroomniveau 
• Sociaal emotionele basis

Onze leerlingen hebben behoefte aan 
een rijk taalaanbod en ondersteuning 
bij het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden.  
Dat vraagt structuur in de dagelijkse 
aanpak en een goed overleg met 
ouders.  

 Het didactisch handelen van 
het team kenmerkt zich door: 

We maken gebruik van het directe 
instructiemodel. Hierbij bespreken we 
aan het begin van de les de doelen, 
halen we voorkennis op, geven we een 
korte instructie en laten onze leerlingen 
vervolgens op eigen niveau verder 
werken. Aan het einde  van de les wordt 
samen met de kinderen gereflecteerd 
of de doelen behaald zijn.  

Daarnaast maken we in onze lessen 
gebruik van: 
• Coöperatieve werkvormen. 
• Diverse digitale hulpmiddelen. 
• Zichtbare doelen voor de leerlingen.

 Het pedagogisch handelen van 
het team kenmerkt zich door: 

• We sturen op pedagogisch gewenst 
gedrag. Dit doen we o.a. door structureel 
met onze leerlingen in gesprek te gaan. 
(In de vorm van coach-leer gesprekken).  

• We spreken elkaar op een positieve 
manier aan waarbij gewenst gedrag 
naar elkaar wordt uitgesproken.  

• Inzet van samenwerkingsvormen. 
• Leren van en met elkaar
 (groepsoverstijgend). 
• Inzet van Groeitaal/ positieve mindset 
 (zie afbeelding). 

Structureel reflecteren op zowel gedrag 
als ontwikkeling.

 Schoolbeeld  Schoolambitie

 Uitstroomniveau 
afgelopen 3 jaar 



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

Zo zie je dat bij ons op school:
• Inzet methode Goed Gedaan. 
 Hierbij werken we aan 
 twaalf sociaal-emotionele 
 competenties die schoolbreed 
 worden aangeboden.  
• Kindgesprekken/groeps-
 gesprekken. 
• Inzet van deskundigen. 
• Samen reflecteren op gedrag 
 en ontwikkeling. 
• Signalering d.m.v. ZIEN.

 Wij werken vanuit een plannend beredeneerd 
aanbod. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Leerkrachten werken vanuit een groepsplan met 
 daarin de week-maand-jaardoelen (HandelingsGericht 
 Werken).
• Er wordt afgestemd op wat de groep leerlingen nodig heeft.

• Leren door oefenen en herhalen (Dagelijks aandacht voor 
 automatiseren rekenen en lezen in alle groepen). 
• Zichtbare doelen voor onze leerlingen.

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

Zo zie je dat bij ons op school: 
We gaan structureel met onze leerlingen in gesprek 
over hun ontwikkeling. Dit doen we in de vorm van 
individuele of geclusterde coach-leer gesprekken.  
Hierbij staan de eigen inbreng, het zelfbeeld van 
het kind en de samen op te stellen doelen centraal.  

We maken de leerlingen meer eigenaar van hun 
eigen ontwikkeling door ze meer eigen keuzes te 
laten maken en het nemen van eigen initiatief te 
stimuleren. 

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

Zo zie je dat bij ons op school: 
We bewaken de effectieve leertijd d.m.v.
• Het maken van  bewuste keuzes m.b.t. extra 
 activiteiten of uitstapjes.
• Er is een inloop vanaf 8.20, zodat de lesdag altijd 
 om 8.30 uur start. 
• Korte, heldere instructies (Directe instructie-
 model).
• Sturen en begeleiden bij leswisseling, zodat deze 
 snel verlopen.
• Inzet van coöperatieve werkvormen.

 Onze wijze van differentiëren. 

• Instructie
• Verwerking
• Leertijd

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Instructie via model directe 
 instructie. 
• Differentiatie via 
 HandelingsGericht Werken
 model. 
• Afstemming op weektaak 
 en huiswerk. 
• Leerlingen gebruiken de hal 
 of werkplekken voor 
 zelfstandige verwerking. 



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

• Vergroten van eigenaarschap bij onze leerlingen. 
 • Coach/leergesprekken
 • Leren reflecteren
 • Leren-leren inzet monsters

• Structuur en gezamenlijke lijn brengen in het 
 pedagogisch handelen. 

• Uitbreiden van gepersonaliseerd leren m.b.v. 
 digitale hulpmiddelen.

Fysieke toegankelijkheid 

Motorische beperking: 
X	 Ja  õ Deels
Visuele beperking:  
õ	 Ja  X	 Deels (per situatie wordt bekeken waar we 
    aan kunnen voldoen)
Auditieve beperking: 
õ	 Ja  X	 Deels (per situatie wordt bekeken waar we      
    aan kunnen voldoen)

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

 Gepersonaliseerd leren 

In de groepen 5 t/m 8 wordt het onderwijs steeds meer 
aangepast en gepersonaliseerd.  

Zowel door de leerkracht en de leerling zelf gestelde doelen 
vormen de basis hiervoor.  

Chromebooks en Junior Einstein  worden hiervoor als 
hulpmiddel ingezet. 

Daarnaast krijgen onze leerlingen, door de digitale 
hulpmiddelen, ook de mogelijkheid om thuis “door te werken”.  

 Aandachtstraining in de onderbouw

In de groepen 1 t/m 3 wordt structureel aandacht 
besteed aan aandachtstraining. (Mindfulness). 

Het aanbod richt zich met name op: 
• Het beter leren ontspannen en het beter leren 
 concentreren.
• Het beter omgaan met impulsen. 
• Beter omgaan met emoties en spanning.

De oefeningen worden structureel in het 
onderwijsaanbod ingepast. 


