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Een terugblik op 2016 

...het kind wordt gezien

...het kind stuitert door de 
dag en speelt met de tijd.

Wij wekken het kind in ons 
en stuiteren mee!

In allerlei vormen zijn 
leerkrachten en leerlingen 
aan het experimenteren met 
het verbinden van doelen, 
lessen, vakken en thema’s. 
Door het werken in 
thema’s/projecten  
verbreden leerlingen hun 
kennis, maar gaan ze ook de 
diepte in: Leerlingen gaan de 
echte wereld in, er worden 
gastlessen gegeven door 
experts, leerkrachten geven 
les over het betreffende 
thema, leerlingen stellen 
vragen en gaan vooral vanuit 
eigen nieuwsgierigheid op 
onderzoek uit. Deze thema’s 
worden afgesloten met een 
presentatie of eindactiviteit.

Middels het scholingstraject 
hebben we dit jaar verder 
gewerkt aan een sterk 
pedagogisch klimaat. Er zijn 
verschillende bijeenkomsten 
met ouders en leerkrachten 
geweest, waarin het 
pedagogisch klimaat aan de 
hand van de kernwaarden is 
besproken. Door het er 
samen over te hebben, 
komen zowel verwachtingen 
van ouders als school naar 
voren. Deze verwachtingen 
zijn als het ware samen 
gevat in 8 gedrags-
verwachtingen. Deze zijn 
aan de leerlingen en de 
ouders van de Pius X 
gepresenteerd.

Wij vinden het belangrijk dat 
onze leerlingen zich 
vertrouwd voelen op school. 
Afgelopen jaar is hard 
gewerkt aan gedeelde 
verantwoordelijkheid. Door 
persoonlijke betrokkenheid 
bij de kinderen en de ouders, 
door het accepteren van de 
eigenheid van ieder kind, 
door het geven van 
voldoende ruimte aan een 
zelfstandige ontwikkeling, 
maar ook door het aansprek-
en op de eigen verantwoor-
delijkheden van de kinderen 
zorgen wij er voor dat onze 
kinderen met plezier naar 
school gaan.

Op de Pius X wordt in 
groepen die samen een unit 
vormen gewerkt. Units 
bestaan op dit moment uit 
drie lokaalgroepen waarin 
bij elkaar ongeveer 80 
leerlingen zitten. We hebben
een unit 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. 
Deze units stemmen de 
lessen af, wisselen ervarin-
gen uit en bieden leerlingen 
de mogelijkheid om in een 
kleine groep instructie te 
krijgen. Bij deze vorm van 
werken zien we gedeelde
verantwoordelijkheid van de 
leerkrachten voor alle 
leerlingen als belangrijk 
aandachtspunt. We geloven 
in “samenwerken” en 
“samen leren”.

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

Dat verdient een pluim! 
Opstekers uit 2016

2017: we gaan er tegenaan!

Gehoord in 
de klas

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.

Pius X
Bezoek ons online: www.piusxoss.nl

De kinderen van de Kinderraad
Nick, Tim, Evie, Kris, Sanne, Sil, Janne, Anouk, Johannes en Hans 
vertegenwoordigen alle kinderen van Basisschool Pius X op een hele 
fijne manier. Vol plannen en enthousiasme zetten zij zich voor 100% 
in voor de school. Samen gaan voor MOOI! Onderwijs begint bij het 
goed luisteren naar onze kinderen!

Lerende Professionals
Je blijven ontwikkelen omdat je vak je boeit. En wat is er dit jaar weer 
veel geleerd. Pedagogisch klimaat, Snappet, de overgang van groep 3 
naar 4, gymopleiding, reflecteren, 21e eeuwse vaardigheden, 
beeldende vorming, opleiding tot cultuur coördinator. Ons team blijft 
zich professionaliseren, omdat ze passie hebben voor wat ze iedere 
dag doen.

De vakgroep taal
Het was een zoektocht om een prettige, mooie maar zeker ook 
functionele ruimte voor de kinderen te creëren. De collega’s van de 
vakgroep taal hebben samen met ouders (voor de inrichting en het 
stickeren van boeken) er voor gezorgd dat we een prachtige 
bibliotheek/multifunctionele ruimte hebben gekregen bij ons op 
school.
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HET KIND > Dat binnen het keuzewerk taken samen met het kind 
worden afgestemd  op het niveau, tempo en de interesse van de 
leerlingen, met als doel eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten.
Er een oriëntatie plaats gaat vinden op het realiseren van een 
samenhang tussen wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie en het 
werken vanuit thema’s.
Met het oog op de brede vorming van onze leerlingen wij de kwaliteit 
van cultuureducatie willen verbeteren en voor 2017 het 
muziekonderwijs een impuls geven.

ZIEN & ZIJN > Dit betekent dat we de huidige manier van rapporteren 
gaan aanpassen. Het eerste rapport zal vervangen worden door 
welbevindingsgesprekken. Er komt een oriëntatie op een kind 
portfolio en het eigenaarschap van leerlingen wordt vergroot door het 
voeren van kind gesprekken. Verder laten leerlingen zien wat ze 
kennen en kunnen tijdens de podium optredens.

Samen gaan voor mooi onderwijs! Op de Pius X zien we wie 

je bent. Samen vinden we jouw eigen weg naar de toekomst.

Hoogtepunt
van het

jaar

Terugkijkend op 2016 hebben we echt een pracht jaar gehad. Twee momenten springen er echt uit. Onze Pius X dag en start 
van het werken met de tablets van Snappet. Bij aanvang van dit schooljaar werden we direct getrakteerd met een aantal 
hele warme dagen. We besloten op het allerlaatste moment het buitenprogramma van de Pius X om te gooien en er een 
waterfestijn van te maken, het werd één groot feest. Wat hebben de kinderen en wij met hen genoten. Op de valreep van 
vorig schooljaar besloten we als team het roer om te gooien en voor de groepen 4 tot en met 8 met tablets te gaan werken. 
Voor onze leerlingen geweldig, voor ons best een hele grote overgang. Het was spannend maar het gaat goed. De kinderen 
zijn heel enthousiast en ontzettend gemotiveerd. 

“Papa ik haal al de hele week 
alles door elkaar, sorry Juf.”

 – Leerling groep 3-4


