
Het Molenveld

We willen het best mogelijke 
onderwijs voor de kinderen 
realiseren. Omdat de 
maatschappij verandert, is het 
belangrijk om onze beelden bij 
de toekomst scherp te stellen. 
De eerste maanden van 2015 
hebben wij intensief en actief 
nagedacht over de toekomst 
van ons onderwijs. Wij vroegen 
kinderen, ouders, leraren en 
iedereen die zich betrokken 
voelt bij het onderwijs mee te 
denken en een bijdrage te 
leveren voor de LeidRaad van 
SKBO en onze school. 

Op basis van de LeidRaad 
werken we ons schoolplan uit 
en geven vorm aan het 
onderwijs tot 2020 en verder… 

In 2015 zijn we gaan werken 
met het continurooster. De 
schooltijden zijn aangepast en 
drie dagen in de week eten we 
samen met alle kinderen op 
school. Dankzij de hulp van 
velen kunnen we onze 
kinderen een zogenaamd rijk 
pauze-aanbod aanbieden. De 
kinderen kunnen kiezen voor 
knutselen, gezelschapsspellet-
jes doen, lekker lezen in het 
Trefpunt, voetballen op het 
veldje en nog meer mooie 
activiteiten. Het mooie is dat de 
kinderen daar van groep 1 tot 
groep 8 samen werken en 
samen spelen. Daar zijn we 
trots op! 
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- kleuter groep 1/2

SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs 
wandelevenement om geld in te 
zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 
Deze estafetteloop staat symbool voor 
de voortdurende strijd tegen kanker. Op 
een SamenLoop staan we stil bij kanker 
én vieren we het leven. Collega’s van 
Het Molenveld en De Fonkeling 
vormden samen één wandelteam. Ook 
heel veel kinderen hebben meegelopen. 
Er is een meer dan mooi bedrag 
ingezameld voor KWF. Wat een mooie 
en indrukwekkende betrokkenheid! 

“Yes, ik heb vandaag
 appel met kameel!” 

“De zon is afgelopen. Het wordt al donker.”

- kleuter groep 1/2

Juf: “Hoe komt het dat je te laat was?”
Leerling: “Nee, ik was niet te laat. Jullie waren 
te vroeg begonnen.”

Een mooi

moment 

in 2015

Dat verdient een pluim! 
Opstekers van 2015

1

2

3

Na heuse verkiezingen zijn we 
in 2015 gestart met de 
Kinderraad. De Kinderraad 
vergadert regelmatig over de 
plannen voor onze school. De 
eerste successen worden 
inmiddels gevierd. Er komen 
spiegels bij alle toiletgroepen 
in de midden- en bovenbouw. 
Wij wensen de Kinderraad 
veel succes!

Onze Kinderraad

Iedereen die een bijdrage heeft
 geleverd aan onze LeidRaad

Al die ouders die ervoor zorgen 
dat we een mooi rijk pauze-aanbod 
kunnen aanbieden

We vroegen iedereen om 
mee te denken en te dromen 
over de toekomst van ons 
onderwijs. Dat hebben we 
geweten! Inspirerende 
bijdragen van betrokkenen 
binnen en buiten onze 
school hebben geleid tot een 
mooie koers voor ons 
onderwijs!

In 2015 hebben we een 
continurooster ingevoerd. 
Dankzij de hulp van heel veel 
ouders en andere vrijwilligers 
kunnen de kinderen tijdens de 
pauze om 12 uur niet alleen 
buiten spelen, maar ook 
knutselen, lezen, computeren 
en spelletjes spelen. TOP!

LeidRaad 2016 - 2020: 
een mooie koers!
Samen onderweg naar 2020. De uitkomsten van het 
LeidRaad-proces hebben geleid tot een mooie koers voor de 
komende vijf jaar!

Zo willen we meer ruimte in ons programma maken voor 
integratie van het onderwijsaanbod. Op de middagen zullen 
we onze oriëntatie op mens en wereld combineren met 
creatief aanbod. Dit alles zoveel als mogelijk binnen een 
schoolbreed thema. De ochtenden zullen we vooral blijven 
benutten voor een goede kennisoverdracht. Dit doen we op 
de vertrouwde en bewezen effectieve manier, waarbij de 
verwerking van de lesstof meer op maat zal worden.

We denken dat kinderen in deze maatschappij ook steeds 
meer andere vaardigheden nodig hebben, zoals kritisch 
denken, jezelf presenteren en reflectie. Daarom zullen we ook 
daar meer aandacht aan besteden. 

Het Molenveld staat voor goed onderwijs. Het kind is onze 
LeidRaad. Verbonden met de wereld, maken we ruimte en 
zien we elkaar. Samen zijn we eigenaar van ontwikkeling. We 
zijn Het Molenveld!

Samen lopen en samen stil staan

- kleuter groep 1/2 
na bezoek aan Jumbo

“Ik ben bij de gele 
Albert Heijn geweest.”

“Mijn moeder krijgt een baby en 
die komt na de Kerst pas uit.”

- kind uit groep 3

- kleuter groep 1/2

“Wat hoort er niet bij… 
banaan, appel, wortel, peer?” 
“Deze wortel, 
want die is voor de konijntjes.”


