
Zien & Zijn  
We zijn wat we zeggen en 

zien elkaar. Kinderen 
presenteren aan elkaar wat 

ze geleerd en of ontdekt 
hebben. De doelen zijn 

zichtbaar in de omgeving. 
Kinderen tonen aan dat ze de 
doelen behaald hebben en op 

welke wijze.

Leid aad

Een kleine veilige school waar iedereen elkaar kent 
en waar leren centraal staat!
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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 opdracht. Wij 

hebben hoge verwachtingen 
van kinderen. Wij bieden een 

veilig leerklimaat zodat ieder 
kind zich optimaal kan 

ontplooien. Onze kleinschalig-
heid maakt dat we ieder kind 

persoonlijk kennen en onze 
begeleiding af kunnen stemmen 

op de behoeften van het kind. 
Wij leren en werken op basis 

van veiligheid, wederzijds 
vertrouwen en respect. 

De vakadoptie is gecontinueerd. We 
werken er voor het tweede jaar mee en 
we merken dat we nu de vruchten van 
het systeem plukken. Leerkrachten 
kennen de doorgaande lijn, de kinderen 
en het systeem; zij kunnen op de 
inhoud verder gaan. De gesprekken 
met kinderen over het vak, de doelen 
en hun ontwikkeling zie je terug in de 
intrinsieke motivatie van de kinderen. 
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We maken ruimte voor uitdaging 
en onderzoek. Door af te 

stappen van losse wo-vakken, 
komt er ruimte voor thematisch 

werken en het daarbinnen 
stimuleren van 21e eeuwse 

vaardigheden. Kinderen krijgen 
ruimte om actief te leren binnen 

betekenisvolle gehelen, de 
leerkracht stimuleert en 

ondersteunt.

Ruimte

De leerwand van IPC is duidelijk zichtbaar 
in de klas. We hebben de afgelopen tijd 
veel bezoek gehad van andere scholen, die 
inzicht hebben gekregen in de werkwijze 
van IPC. De kinderen hebben trots verteld, 
aan de hand van de leerwand, waar zij mee 
bezig zijn geweest en wat zij van IPC 
vinden. 

Bij de units (thema’s) zijn excursies 
geweest passend binnen de unit. De 
excursies kregen veel betekenis, doordat 
kinderen direct met het thema verbon-
den waren. Kinderen konden goede 
vragen stellen, doordat zij al achter-
grondinformatie kenden. 

De afgelopen periode heeft het team 
geïnvesteerd in het leren op school. Het 
kind is onze opdracht én het leren staat 
centraal. Een les mag leuk zijn, maar 
kinderen moeten wel iets leren. De eigen 
motivatie van kinderen speelt hierbij een 
belangrijke rol. Het doelgericht werken 
boekt resultaat. Zo ook terug te zien in 
de Eindcito van groep 8.

In april is de laatste studiedag voor het 
team geweest vanuit het tweejarig 
professionaliseringstraject van IPC. 
Leerkrachten zijn aan de slag gegaan 
met het Assessment for Learning; de 
leerdoelen worden voor de kinderen 
duidelijk, ze weten wat er van hen 
verwacht wordt, waar ze staan en hoe ze 
er beter in kunnen worden. 

Samen
We zijn samen verantwoor-

delijk voor het onderwijs aan 
alle kinderen. We vormen een 
hechte gemeenschap, samen 

met de ouders en kinderen. 
Ons IPC programma draagt 

bij aan de verbinding met de 
werkelijkheid en de democra-

tische gemeenschap. 

Onderwijs
Als kleine school werken wij 

doelgericht aan het vergroten 
van vaardigheden, kennis en 

inzichten. We werken volgens 
een vast dagritme. We maken 

onderscheid tussen het 
ochtend- en middag-

programma. In de ochtend 
werken kleine, homogene 

groepen aan basisvakken.
In de middag werken 

verschillende jaargroepen 
samen aan uitdagende wereld 

oriënterende thema's. 


