
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
Het Molenveld zijn we samen! 

Ouders, kinderen en teamleden 
werken samen. We communice-

ren met elkaar. We geven en 
ontvangen feedback. We gaan uit 

van verschillen en we gaan om 
met verschillen. Het Molenveld 
kenmerkt zich door betrokken-
heid, zorgzaamheid en zelfred-
zaamheid. Iedereen is verant-
woordelijk voor de hele school; 

we voelen ons er veilig. We 
hebben respect voor elkaar en we 

zijn samen trots.  

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. 

We leren ieder kind zijn 
talenten kennen en 

ontwikkelen. Elk kind is 
mede-eigenaar van zijn 
ontwikkeling. 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 

ernaartoe verschilt zoals 
leerlingen verschillen. Alles 
wordt ingezet voor leren en 

lesgeven, ook het 
beschikbare geld.

Dit schooljaar is de Eindtoets-score van Het Molenveld voor het eerst 
sinds jaren onder de ondergrens. Dat was dit jaar geen verrassing voor 
ons. Gemiddeld gezien zijn de adviezen ook wat lager dat voorgaande 
jaren. Bijna alle groep 8 leerlingen hebben een individueel Eindtoetsresul-
taat behaald dat aansluit bij hun advies. In enkele gevallen zijn de advie-
zen, naar aanleiding van die toets, zelfs naar boven bijgesteld. 
Dit resultaat (onder de school specifieke ondergrens van 533,2) is voor 
de school vanzelfsprekend wel aanleiding om de eindtoetsresultaten 
grondig te analyseren. Dit doen we tezamen met een analyse van de 
Leerlingvolgsysteemtoetsen. Deze geven namelijk een beter overzicht 
van de totale leerontwikkeling van alle kinderen over een langere perio-
de, terwijl het Eindtoetsresultaat slechts 1 afnamemoment omvat. 

Het kind op Het Molenveld

Sinds dit schooljaar houden we 
ouder-kindgesprekken op Het Molenveld. 
Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 praten 
samen met hun ouders en de leraren 
over hun ontwikkeling en hoe ze hun 
leerdoelen willen en denken te bereiken. 
We hebben de intentie om dit volgend 
jaar uit te breiden naar groep 5 en 
mogelijk lager. De Kinderraad van Het 

Molenveld heeft als voorstel om deze gesprekken LOL-gesprekken te 
noemen (leerling-ouder-leerkracht) waaruit fijn blijkt dat de kinderen met 
plezier en vertrouwen deze ontwikkeling omarmen.

Centrale Eindtoets 2017

2016

536,1

2017

530,9

2015

533,6

We maken ruimte in de breedste zin 
van het woord: Ruimte voor 

beweging, binnen en buiten onze 
school. We maken gebruik van 
verschillende werkplekken. We 

maken ruimte om te kunnen 
voldoen aan verschillende manieren 

van leren. We stimuleren en 
ondersteunen onze leerlingen bij 
het plannen en stellen van eigen 
doelen. We geven ze ruimte voor 

het werken aan eigen doelen en het 
maken van keuzes. We maken 
ruimte voor rust en reflectie.

Ruimte

Zien & Zijn op Het Molenveld

Het team van Het Molenveld heeft een 
tweedaagse teamtraining Human Dynamics 
gevolgd. Dit trainingsconcept is ontwikkeld 
in de Verenigde Staten en onderscheidt 
specifieke manieren waarop mensen leren, 
informatie verwerken, communiceren en 
persoonlijk groeien. Dit worden persoon-
lijkheidsdynamieken genoemd. De 
persoonlijkheidsdynamieken zijn gebaseerd 

op drie principes: het mentale, het emotionele en het fysieke principe.
Met behulp van Human Dynamics hebben we ons verdiept in elementaire 
verschillen tussen mensen. We hebben inzicht verkregen in het concept 
en kunnen door de bril van Human Dynamics kijken naar kenmerkende 
aanpakken in leren en ontwikkelen, communiceren en samenwerken. We 
hebben deze training gevolgd, omdat we het belangrijk vinden om meer 
inzicht te krijgen in de leerstijlen en communicatievoorkeuren van kinde-
ren. Doordat we dit als team nu hebben doorlopen, hebben we geleerd 
hoe we de verschillen in dynamieken van mensen kunnen benutten bij 
samenwerken, leren en communiceren.

Samen op Het Molenveld

Met de hulp van enthousiaste en betrok-
ken ouders hebben we dit jaar werk 
gemaakt van een groener, meer aan-
trekkelijk en uitdagender speelplein. Dit 
om natuur- en milieueducatie dichterbij 
te kunnen organiseren en om kinderen 
met verschillende spelbehoefte meer 
mogelijkheid te geven om, door te 
spelen, te leren. Er wordt gespeeld bij 

de waterspeelplek en er wordt gewerkt in de moestuin. Binnenkort is het 
tijd voor de eerste oogst! We scheiden het afval op onze school en ruimen 
het zwerfafval in de schoolomgeving op.

Onderwijs op Het Molenveld

Er wordt in de groepen 3 en 4 groeps-
doorbrekend gewerkt in de middagen, 
waar zowel de cognitieve verwerking als 
creativiteit een plaats hebben. Kinderen 
en leerkrachten zijn enthousiast en 
reageren positief op deze werkwijze.
In de groepen 5 t/m 8 werken we gedif-
ferentieerd en groepsdoorbrekend aan 
Nieuwsbegrip XL Kinderen met vergelijk-

bare instructiebehoefte zitten bij elkaar en worden begeleid door een van 
de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8. Dit wordt gecoördineerd door de 
vakgroep taal. We denken na over een passend aanbod Engels. Onder 
andere uit de terugblikgesprekken in groep 8 blijkt dat ouders en leerlin-
gen een grote behoefte hebben aan meer Engels op Het Molenveld.
 

Ruimte op Het Molenveld

Het Molenveld: de school waar elk kind telt!

Samen

plezier en vertrouwen deze ontwikkeling omarmen.


