
Zien & Zijn  
Een kind op De Teugelaar 

beleeft meer dan 25 
hoogtepunten, waarvan er 

meerdere jaarlijks terugkeren. 
De hoogtepunten worden 

schoolbreed en met ouders 
gedeeld. Het helpt de leerling 

en leraar om gevoel voor 
kwaliteit te ontwikkelen.  

Leid aad

Samen leren met hoofd, hart en handen

MARAP 1E PERIODE (JAN T/M MEI) 2017

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 eindprofiel van Teuntje 

Teugelaar kenmerkt zich 
door: Creativiteit en kunde; 

Zelfstandigheid, 
zelfbewustzijn en 

zelfvertrouwen; 
Samenwerken met inzet van 

eigen kwaliteiten.
 

Onderwijs
Het team in al zijn 

geledingen bepaalt de 
kwaliteit van het 
onderwijsproces.

Taal en rekenen scoren onder het gemiddelde niveau. Bij het rekenen is 
ingezet op toepassen van het drieslag- en handelingsmodel als 
uitgangspunt voor het rekenonderwijs, waarbij het functioneel handelen het 
doel is. Dit blijven we continueren, omdat we effect zien in de opbrengsten 
van methode gebonden toetsen. Met z’n allen in een zak van een kubieke 
meter staan, blijft je bij. Als extra toevoeging zullen we nog vaker 
rekenvraagstukken aanbieden en oefenen. Bij taal gaan we nog gerichter 
aandacht besteden aan grammatica, interpunctie en woordenschat. 
Werkwoordspelling is onvoldoende gescoord. We willen door middel van het 
nieuwe taalbeleidsplan in eerdere leerjaren werkwoordspelling in opbouw 
aan de einddoelen toevoegen. Begrijpend lezen scoren we voldoende. Inzet 
van Nieuwsbegrip met voordoen in denkstappen wordt gecontinueerd.

Centrale Eindtoets 2017

2016

535,2

2017

533,5

2015

537,4

Ruimte voor ideeën;
voor plannen maken; 

voor het uitvoeren van de 
plannen en ruimte voor 

presentatie.

RuimteSamen
We begeleiden de kinderen zo 
dat zij zich optimaal en met 
plezier kunnen ontwikkelen. 

We streven naar een leer- en 
werksfeer waarbij kinderen 
en leerkrachten zich veilig 
en prettig voelen. Wie goed 

in zijn vel zit, komt tot 
betere prestaties! 


