
Zien & Zijn  
We ZIJN wat we zeggen en 

ZIEN elkaar. Leraren en 
leerlingen laten zien 

wat ze kennen, kunnen 
en wie ze zijn. 

We verantwoorden in woord en 
beeld ons leren en werken, 
onze keuzes naar ouders, 

de buitenwereld en 
naar elkaar.

Samen
We leren en werken in 

betekenisvolle verbinding 
met elkaar en met de 

werkelijkheid om ons heen. 
We waarderen diversiteit, 

daarmee is een school een 
democratische gemeenschap 

en draagt eraan bij. 
Iedereen is verantwoordelijk 

voor de hele school; 
we voelen ons er veilig.  

Leid aad
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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.

Het kind 
Het kind is onze LeidRaad. 

Ieder kind is onze opdracht. 
We leren het kind en zijn 

talenten kennen in al zijn 
eigenheid, creativiteit en 

diversiteit. Leren en 
lesgeven is persoonlijk. 

We leren en werken op basis 
van respect en vertrouwen 

met hoge verwachtingen 
wederzijds. 

Onderwijs
Ons onderwijs deugt. 
Leren en lesgeven is 

intellectueel uitdagend. De 
kerndoelen zijn voor alle 

leerlingen. De weg ernaar toe 
verschilt zoals leerlingen 

verschillen. Alles wordt 
ingezet voor leren en 

lesgeven, ook het 
beschikbare geld. 

Ook dit jaar hebben alle leerlingen van groep 8  weer hard gewerkt aan 
het behalen van een mooi resultaat voor de Cito eindtoets. Hoewel de 
gemiddelde score van de school een klein beetje achterbleef bij onze 
verwachting, mag elke leerling natuurlijk heel trots en tevreden zijn over 
de geleverde prestatie. Het is toch een echte afsluiting van acht jaar mooi 
onderwijs!

Het kind op de Fonkeling

Op de Tweede Stroming werken we aan 
procesgericht onderwijs en een fijn 
pedagogisch klimaat. Daarbij draait het 
vooral om het leerproces van kinderen 
en in mindere mate het product of 
eindresultaat. Met de vakgroep 
Onderwijs & Ontwikkeling werken we 
hard aan hoe we als team invulling 
geven aan ons onderwijs, aan wat we 

samen belangrijk vinden. Betrokkenheid is daarbij één van onze 
onderwijspijlers. Een betrokken kind is geconcentreerd en gemotiveerd 
bezig. Dat merk je aan houding, interactie, initiatief, expressie, mimiek en 
reactiesnelheid van het kind.

Onze andere onderwijspijler is welbevinden. Het welbevinden van 
kinderen groeit als de coach tegemoet komt aan de basisbehoeften van 
het kind: veiligheid, acceptatie en waardering en het kunnen en durven 
reflecteren. Een positief zelfbeeld en de beleving van gevoelens dragen bij 
aan een positief welbevinden. Daar werken we samen aan!

Centrale Eindtoets 2017

2016

536,4

2017

534,6

2015

535,9

We maken ruimte voor 
onderzoek, vakmanschap en 

talent. We kiezen voor diepgang. 
We durven te twijfelen. 

We stimuleren eigen keuzes. 
We maken tijd en hebben geduld. 

Leraren en leerlingen tonen 
eigenaarschap in de 

ontwikkeling van zichzelf, de 
ander, de omgeving. 

De leerling leert, doet, denkt, 
maakt, en de leraar stimuleert 

en ondersteunt.

Ruimte

Zien & Zijn op de Fonkeling

Een leerkracht of coach stimuleren structu-
reel te reflecteren op zijn of haar eigen 
onderwijspraktijk. Het Kernteam heeft de 
training ‘Flitsbezoek’ gevolgd waar de 
nadruk ligt op korte klassenbezoeken 
waarin naar vaste observatiepunten wordt 
gekeken. Na meerdere bezoeken zou er 
een patroon kunnen worden opgepikt, 
waarover vragen ontstaan. Een vraag als 

deze wordt een ‘reflectieve vraag’ genoemd. Wat volgt is een reflectieve 
dialoog, waarin deze vraag wordt gesteld. De leerkracht wordt in dit 
gesprek uitgedaagd na te denken over zijn of haar overwegingen en 
uiteindelijke beslissingen die hij maakt in relatie tot het leerdoel. We zijn 
enthousiast en gaan hier in het nieuwe schooljaar mee verder.

Samen binnen de Fonkeling

Op Goede Vrijdag stond onze studie-
dag in het teken van  ‘samen binnen de 
Fonkeling’. Middels vragen ontdekken 
welke kleur het meest van toepassing is 
op jou als persoon. Daarnaast oog en 
begrip voor elkaar, dat ontstaat vanuit 
her- en erkenning. De dag werd afgeslo-
ten met een zeer ludieke activiteit 
waarbij er door iedereen fanatiek werd 

samengewerkt. 

We vieren dit schooljaar dat de Fonkeling 10 jaar bestaat! We doen dat in 
juni, de leerlingen maken een uitstapje met hun leerkrachten en coaches 
en het personeel viert het jubileum op de laatste schooldag, waarbij we 
gaan genieten van een barbecue. De ouderraad besteedt het bedrag dat 
vanuit de jaarlijkse speculaasactie wordt opgehaald én daarnaast het 
bedrag dat is begroot voor het schoolfeest aan de verrijking van de 
schoolpleinen van zowel de Eerste als de Tweede Stroming. We kijken hier 
met zijn allen naar uit!

Onderwijs op de Fonkeling

We hebben op het gebied van Engels al 
zulke mooie stappen gemaakt; er is 
weer een nieuwe groep leerkrachten die 
een Cambridge Certificaat heeft behaald 
in maart. Omdat we vinden dat we 
binnen ons Engels onderwijs een mooie 
groei hebben doorgemaakt, zouden we 
het als een kroon op ons harde werken 
zien om hierbij ook het ‘TalenT’ keur-

merk te behalen. Op 13 juni heeft er een audit plaatsgevonden en hierbij 
hebben we het TalenT keurmerk C behaald. Met trots mogen we ons vanaf 
nu officieel een VVTO school noemen!

Ruimte op de Fonkeling

De verkeersveiligheid rondom onze school 
heeft al enige tijd onze aandacht. Op 
ludieke wijze hebben we hier op vrijdag 16 
juni aandacht aan besteed door leerlingen 
en ouders te vragen deze dag te voet of 
met de fiets naar school te komen middels 
het organiseren van een ‘autoloze school-
dag’. De straten en parkeerplaatsen 
rondom beide schoollocaties waren gedu-

rende de dag afgesloten voor voertuigen. De actie bleek een succes, 
daar er beduidend minder leerlingen met de auto werden gebracht. Ook 
de media heeft het nieuws opgevangen, en er een stuk over geschreven 
en  gefilmd.

De Fonkeling Eerste Stroming
“Samen op weg naar je eigen toekomst."
Ons onderwijs: modern eigentijds en herkenbaar.

De Fonkeling Tweede Stroming
“Samen, leren, inspireren en motiveren."
Ontdekken wie je bent, wat je kan en wat je wil.
Ruimte om jezelf te kunnen zijn.


