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Hoogtepunt van het jaar
 Onze school bestond 40 jaar! Dat hebben we flink gevierd met een heuse 
feestweek. Zo zijn er door kinderen en ouders tientallen taarten gebakken 
en hebben we genoten van mooie optredens tijdens de Molenveld Got 
Talent-dag. We hebben een onderwijsdag ervaren van vroeger en vooruit 
gekeken naar de toekomst. Met z’n allen hebben we een tijdcapsule 
begraven. De feestweek is spetterend afgesloten met een dag vol leuke 
activiteiten en workshops die zijn georganiseerd door onze ouderraad.
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Een terugblik op 2016 

Vanuit de gedachte dat het 
kind centraal staat, hebben 
we in november voor het 
eerst ouder-kindgesprekken 
gevoerd in groepen 6 t/m 8. 
Kinderen praten mee over 
hun eigen ontwikkeling. 
Ouders, kinderen en leraren 
hebben dit als zeer positief 
ervaren.

We zijn gestart met de 
Gouden Weken. Hier zijn 
mooie afspraken op 
groepsniveau uitgekomen, 
passend bij de 
verwachtingen van de 
school ‘luister, denk & doe 
mee’. Het delen van 
succeservaringen, feedback 
en reflectie is onderdeel van 
overlegmomenten. Tijdens 
het werken met kinderen 
maken we ruimte voor 
feedback en reflectie.

Vakgroepen zijn op hun 
vakgebied eigenaar van de 
schoolontwikkeling. 
Zij stellen hun doelen voor 
het managementcontract op 
passend bij de 
schoolontwikkeling en de 
LeidRaad. Vakgroepen 
dragen vanuit 
verantwoordelijkheid zorg 
voor de verbinding met het 
team. Zij geven informatie 
over de voortgang en vragen 
input aan het team.

We hebben onze nieuwe 
schoolafspraken ‘luister, 
denk & doe mee’ duidelijk 
zichtbaar gemaakt. 
We maken gebruik van 
social media om te laten 
zien waar we trots op zijn. 
Er is een mooi filmpje 
gemaakt waarin de school 
zich presenteert. Er is een 
nieuwe schoolgids 
ontwikkeld die laat zien 
waar de school voor staat.

Instructies vinden 
voornamelijk plaats in de 
ochtenden. In de middagen 
is ruimte voor thematisch 
werken, groepsdoorbrekend 
werken en creativiteit in de 
brede zin. We zien een hoge 
betrokkenheid bij de 
kinderen. Tijdens de 
middagactiviteiten werken 
de kinderen veel samen in 
groepjes. De methode 
wereldoriëntatie zorgt voor 
de doorgaande lijn.

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

Dat verdient een pluim! 
Opstekers uit 2016

Onze Kinderraad: mooi om 
te zien dat ideeën vanuit 
de kinderraad ook door 
de kinderen worden 
opgepakt en omgezet in 
acties!

Onze biebmoeders: wat een 
enorme berg aan energie en tijd 
hebben jullie gestoken in onze 
vernieuwde & digitale 
schoolbieb! Dankjewel!

Onze ouders: wat een fijne 
betrokkenheid! Bedankt voor 
jullie hulp bij pauze-aanbod, 
vieringen, creamiddagen, 
rekensprint, lezen en nog 
veel, heel veel meer!
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2017: we gaan er tegenaan!

Gehoord in de klas

ZIEN & ZIJN > 2017 staat voor Het Molenveld in het teken van 
eigenaarschap en zicht krijgen op eigen ontwikkeling.
Kinderen en leraren leren hun eigen kwaliteiten, valkuilen en 
leerstijlen beter kennen en benutten hun talenten.
Om dit te kunnen realiseren beginnen we bij onszelf, de leraren! We 
organiseren hiertoe twee studiedagen.

SAMEN > Kinderen en leraren zijn structureel bezig om 
denkvaardigheden te ontwikkelen: kritisch zijn & denken, reflecteren, 
perspectief nemen en onderbouwen. We gaan hierover met elkaar in 
gesprek en geven/ontvangen feedback. Kinderen, leraren en ouders 
werken samen vanuit de pedagogische driehoek. We zijn betrokken, 
samen verantwoordelijk en helpen elkaar. We dragen uit dat we samen 
trots zijn op onze school!

“Je moet stoppen met eten, je bent al zo 
groot. Straks raak je het plafond”

– Kleuter van 4 jaar tegen meneer Hans

“Ik hoop dat ik over 40 jaar ook juf ben op Het 
Molenveld! Dan hebben we weer zo’n gave feestweek!”

– Kind uit groep 6

De school waar elk kind telt!

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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