
Leid aad

Leren is een kunst!
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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.

De aanschaf van nieuwe methodes voor taal, spelling, rekenen, de 
invoering van Snappet, en collega’s die het beste in elkaar en de kinderen 
naar boven hebben gehaald, in combinatie met een sterke groep, hebben 
geresulteerd in een mooie uitslag. Wij zijn dan ook weer erg trots op 
onze kinderen en het complete team, want goed onderwijs maak je 
samen!
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Wij kijken kritisch naar elkaar. Daarom 
organiseren we tijdens het opstellen van de 
groepsplannen carrouselmiddagen, waarop 
collega’s aan de vakgroepcoördinatoren, ib 
en mt input kunnen vragen om hun 
basisaanbod (groepsplannen) te 
optimaliseren. Daarnaast komt het Intern 
Ondersteunings Team regelmatig bij elkaar 
om de trendanalyses, dwarsdoorsnedes, 
observaties en te bespreken. We hebben 
onze eigen Nicolaasambities geformuleerd 
en de leerlingendossiers zijn 
gedigitaliseerd. Er is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor kwaliteit!

Het eerste jaar van onze plusklassen, de Mindmaatjes, zit er op en we 
kijken er met heel veel plezier en trots op terug. In de bovenbouw is een 
project Spanje uitgevoerd, met lessen van een native speaker. In de 
middenbouw hebben kinderen hun eigen eiland bedacht en gemaakt. In 
de onderbouw is vooral gewerkt met denksleutels en de bee-bot. 

- We hebben IPC geselecteerd als geïnte-
greerd middagprogramma Door de invoering 
van IPC leren kinderen een onderzoekende 
houding aan; het leerproces wordt vastge-
legd, beoordeeld en geëvalueerd met de 
leerling 
- Feed me is ingezet door collega’s om 
feedback te krijgen van collega’s. Als we 
hiermee verder gaan zullen ook ouders en 
kinderen erbij betrokken worden.

- Bij de contracterings – en beoordelingsgesprekken is ook professionali-
sering aan de orde gekomen; daarbij is beleid op 1 A4 uitgangspunt (is de 
expertise voldoende? Waar heeft de individuele leerkracht behoefte aan?)

- Alle geledingen (team, MR-OR, ouders, kinderen en SKBO) worden 
uitgenodigd onze visie en onderwijsconcept te toetsen aan de actualiteit; 
beide zijn uitgangspunt voor de plannen voor de nieuwbouw!

- Met het team inspiratie opdoen door verschillende gebouwen in den 
lande te bezoeken en van daaruit keuzes maken voor ons nieuwe gebouw.

Zien & Zijn  
Wij etaleren wat we doen 

(website, prikborden, 
inloopmomenten) en geven 
kinderen de gelegenheid te 
laten zien wat ze kunnen, 

kennen en weten (o.a. 
Talentenshows, presentaties). 
Wij maken gebruik van elkaars 

talenten en kwaliteiten. Wij 
ondersteunen elkaar en 

spreken elkaar aan en zijn 
daarmee een voorbeeld voor 

onze leerlingen.

Samen
Kinderen leren samenwerken en 

maken hen bewust van de 
leerdoelen op het gebied van 

samenwerken en waarom we dat 
belangrijk vinden. Voortzetten 

van beleid op het gebied van 
actief burgerschap (‘buurt-

maatjes', ‘kunstmaatjes' en ‘early 
friends'). Binnen parallelgroepen 

onderwijs in basisvaardigheden 
efficiënter organiseren. Hierdoor 

kunnen we beter aansluiten bij de 
verschillen tussen kinderen.

Het kind 
Vanuit onze behoefte aan warme 
overdracht tussen voorschool en 
school zoeken we actief contact 

met de kinderopvang/psz. 
Een andere opzet van het wereld 

oriënterend onderwijs, weten-
schap & techniek, Engels en 

creatief onderwijs (geïntegreerd 
middag onderwijs/thematisch 

middagonderwijs) draagt bij aan 
het ontwikkelen van zelfkennis 

en het ontplooien van 
individuele talenten.

Onderwijs
Bij de basisvaardigheden 

gaan parallelgroepen samen 
het onderwijs efficiënter 
organiseren. Het samen-

werken tussen kinderen wordt 
gestimuleerd. Het wereld 

oriënterend onderwijs, 
wetenschap & techniek, 

Engels en het creatief 
onderwijs wordt geïntegreerd. 

Talenten en kwaliteiten van 
teamleden, kinderen en 

ouders worden ingezet en 
beter benut. Uitdagend 

onderwijs wordt aangeboden 
aan de meerbegaafde 

kinderen. Wij streven naar 
meer gezamenlijke 

verantwoordelijkheid.

Wij stimuleren kinderen tot meer 
eigen verantwoordelijkheid en 

zelfstandigheid. Door het anders 
omgaan met het WO, Engels en 

creatief onderwijs komt er meer 
ruimte voor kinderen en hun 

eigenaarschap. Inbreng, keuzes 
en eigenaarschap van kinderen 

vinden we belangrijk. Wij maken 
ruimte voor onderzoekend leren. 

De leerkracht is steeds meer 
naast kennisoverdrager ook 

‘coach' en begeleider.

Ruimte


