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Hoogtepunt van het jaar
Wereldoriëntatie: Een heel proces…
Door anders te gaan werken op het gebied van wereldoriëntatie kunnen we wat we 
in LeidRaad opgenomen hebben ook daadwerkelijk in de praktijk gaan brengen. 
Het team heeft zich vanuit deze gezamenlijke visie georiënteerd op de diverse 
mogelijkheden en zodoende andere scholen bezocht en diverse methodes bekek-
en. Op basis van de verkregen informatie hebben we vervolgstappen bepaald en 
gaan we in 2017 een pilot uitvoeren.
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Een terugblik op 2016 

Door middel van het voeren 
van individuele 
kindgesprekken vergroten 
we het eigenaarschap en 
betrokkenheid van de 
leerlingen. Leerlingen 
hebben meer inzicht in hun 
eigen leerproces, leren 
persoonlijke doelen te 
stellen en daarop te 
reflecteren. De leerkracht 
leert de leerlingen in zijn 
klas nog beter kennen en 
kan op deze manier 
afstemmen op individuele 
onderwijsbehoeften.

We zetten de takenkaart 
optimaal in door wekelijks in 
gesprek te gaan met de 
leerlingen over het plannen 
van de taken en het 
vermelden van persoonlijke 
leerdoelen. Daarnaast 
proberen we de leerlingen te 
stimuleren optimaal gebruik 
te maken van de 
keuzeruimte die de 
takenkaart biedt.

Op verzoek van de 
leerlingenraad zijn 
belangstellenden voortaan 
welkom om te komen kijken 
naar de breek van de week. 
Daarnaast werd de 
afscheidsmusical van de 
groepen 8 voor het eerst 
bezocht door opa’s en oma’s 
en ook de bewoners van het 
‘Ussenhuis’ waren van de 
partij!

In het kader van profilering 
heeft KPC het ‘DNA’ van 
onze school in beeld 
gebracht. Hiervoor hebben 
experts een hele dag 
meegedraaid op school en 
zijn zij in gesprek gegaan 
met het team, de leerlingen 
en ouders. De bevindingen 
zijn in een pakkend 
moodbord en woordweb 
gepresenteerd (zie 
afbeelding). We hebben heel 
wat om trots op te zijn!

Ons team voert mooie 
onderwijsinhoudelijke 
gesprekken, we delen 
expertise en kwaliteiten die 
we in huis hebben en maken 
daarbij gebruik van 
filmmateriaal opgenomen in 
diverse groepen. Er is 
uitgebreid aandacht besteed 
aan expliciete directe 
instructie, het controleren 
van begrip en het benoemen 
van het lesdoel.

We kijken met plezier terug op 
een geslaagd 2016...

Dat verdient een pluim! 
Opstekers uit 2016

Een groep vrijwillige 
ouders is samen met een 
aantal teamleden al heel 
wat zaterdagen actief met 
het herinrichten van de tuin 
en het schoolplein. 

We hebben afscheid genomen 
van meneer Maarten en juffrouw 
Willemien. Zij zijn beiden met 
welverdiend pensioen gegaan.

Het team wordt wekelijks 
versterkt door een groot 
aantal stagiaires en vrijwilligers. 
Mooi om te zien dat op die 
manier meer handen in de 
klas gerealiseerd worden. 
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2017: we gaan er tegenaan!

Gehoord in de klas

Wereldoriëntatie: op weg naar een nieuwe manier van werken
Onze huidige methodes voor wereldoriëntatie zijn aan vervanging toe 
en de tijd is rijp om het roer om te gooien. We willen met ons 
onderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij maatschappelijke 
ontwikkelingen en we vinden het heel belangrijk dat we onze 
leerlingen voorbereiden op hun rol in de veranderende maatschappij. 
We willen een betekenisvol, samenhangend en actueel aanbod 
verzorgen waarbij ook aandacht is voor talentontwikkeling, het 
stimuleren van creatief/kritisch/oplossend/onderzoekend denken en 
het inzetten van verschillende leerstrategieën. Na de meivakantie gaan 
we een pilot uitvoeren en gaan we gedurende een aantal weken enkele 
middagen per week projectmatig werken aan het 'kernconcept Tijd en 
Ruimte'. We prijzen ons gelukkig met de expertise en het 
enthousiasme die aanwezig zijn in het team!

“Juf, ik heb een nieuwdehandse 
fiets gekregen!”
– Leerling groep  1-2 over zijn verjaardag

“Mijn dochter heeft hier 8 geweldige jaren gehad, is trots op 
zichzelf en heeft een goede basis gelegd voor de toekomst”

– Ouder van een leerling in groep 8

Leid aad Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld 

maken we ruimte en zien we elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.
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