
Zien & Zijn  
Zien en Zijn betekent dat we 

vanuit reflectie, gesprek, 
observatie en door input van 

derden, bepalen waar we staan 
en waar we naar toe willen en 

dat we het proces en het 
resultaat in beeld brengen 

(ruimer dan door 
toetsresultaten) en ons 

daarbij laten inspireren door 
het kind, de ouders en 

ervaringen van anderen.

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

Zelfbewustzijn – Vertrouwen – Verantwoordelijkheid

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 kind binnen De Polderhof 

voelt zich eigenaar van zijn 
leerproces. Ieder kind leert 

om persoonlijke leerdoelen te 
formuleren, leert te 

reflecteren, zijn talenten te 
ontdekken en in te zetten en 
succeservaringen op te doen 

en te vieren. 

Onderwijs
Onderwijs binnen De Polderhof 

is gericht op een brede 
ontwikkeling van alle leerlin-

gen. We leggen de lat hoog, 
het leren moet uitdagend zijn. 

We verliezen niet uit het oog 
dat ieder kind uniek is. Het-

zelfde geldt voor de leerkrach-
ten: brede ontwikkeling, hoge 

uitdagende doelen rekening 
houdend met uniciteit. 

Zoals de scores van de centrale eindtoetsen laten zien, kan er sprake zijn 
van grote verschillen tussen de diverse jaren. Wij analyseren de scores 
ieder jaar om te kijken of de kinderen naar verwachting gepresteerd 
hebben. Ook kijken wij op welke onderdelen de kinderen goed scoren en 
waarop wat minder. Als dit reden geeft om aanpassingen in het onderwi-
jsaanbod te doen, doen we dit. De uitkomst van de centrale eindtoets is 
meestal geen verrassing en is vaak een bevestiging van de gegeven 
schooladviezen richting voortgezet onderwijs. Over het algemeen hebben 
de leerlingen conform verwachting gepresteerd en zijn we tevreden met 
de resultaten.

Door middel van het structureel voeren 
van individuele kindgesprekken 
vergroten we het eigenaarschap en de 
betrokkenheid van de leerlingen. Leerlin-
gen hebben meer inzicht in hun 
persoonlijke ontwikkeling en leerproces, 
ze weten waar ze goed in zijn en wat 
ontwikkelpunten zijn. Kinderen leren 
persoonlijke leerdoelen te stellen en 
daarop te reflecteren. De opbrengst van 
de kindgesprek-

ken is tweeledig; kinderen leren zichzelf beter 
kennen, maar ook de leerkracht leert de leerlin-
gen in zijn klas nog beter kennen en kan op deze 
manier afstemmen op individuele onderwijsbe-
hoeften om leerlingen ‘op een hoger plan’ te laten 
komen.

Centrale Eindtoets 2017

2016

532,8

2017

534,9

2015

537,0

Ruimte binnen De Polderhof 
betekent voor leerlingen en 
team het nemen van eigen 

verantwoordelijkheid, het 
durven maken van keuzes en je 

gesteund weten dat fouten 
maken mag. Ruimte betekent 
ook aandacht voor de fysieke 

omgeving die betekenisvol moet 
zijn en voor de ICT- ruimte die 
bij moet dragen aan kennis en 

vaardigheden benodigd voor nu 
en voor de toekomst.

Ruimte

Het kind is altijd het uitgangspunt voor ons 
pedagogische en didactisch handelen. We 
vinden het belangrijk dat er goed naar 
onze leerlingen gekeken en geluisterd 
wordt. Door middel van observaties, 
(kind)gesprekken, ouder-(kind)gesprekken 
proberen we een zo compleet mogelijk 
beeld van ieder kind te krijgen. We prober-
en met ons onderwijsaanbod zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de individuele 
(leer)behoeften van onze leerlingen. 

Tijdens de pilot werken met kernconcepten hebben de leerkrachten nauw 
samengewerkt en was er in grote mate sprake van gezamenlijke verant-
woordelijkheid voor alle leerlingen. Er was dagelijks een kort unitoverleg 
met ruimte voor evaluatie, reflectie en vooruitblik. Dit contact werd als 
zeer waardevol ervaren aangezien er echt over onderwijs werd gepraat 
met elkaar. Leerkrachten hebben gezamenlijk doelen gesteld met bijpas-
sende activiteiten. Er is een begin gemaakt met de inzet van verschillen-
de expertises van leerkrachten maar dit zal komend schooljaar bij de 
volgende twee kernconcepten nog verder uitgroeien. 

De jaarlijkse thema ouderavond stond in 
het teken van visie op en ontwikkeling 
van onze nieuwe werkwijze wereldoriën-
tatie. Op deze manier hebben we de 
gemaakte keuzes verantwoord en 
ouders meegenomen in dit proces. 
Hieruit kwam naar voren dat de aan-
wezige ouders de visie van school ten 
aanzien van wereld oriënterend onderwi-
js onderschrijven. Er is een klankbord-
groep geformeerd met een afvaardiging 

van alle geledingen; directie, leerkrachten en ouders. Deze klankbord-
groep heeft kritische vragen gesteld en adviezen gegeven over welke 
keuzes voor onze school passen bij de realisatie van de uitgangspunten 
bij het vormgeven van het wereld oriënterend onderwijs. De betrokken 
ouders zijn tijdens de uitvoering van de pilot ook op school geweest en 
hebben van nabij kunnen zien en ervaren hoe de pilot verliep. Ook zijn zij 
in gesprek gegaan met diverse kinderen om navraag te doen naar hun 
beleving en ervaringen. Mooi om te zien dat de evaluatie van de klankbor-
dgroep overeen kwam met die van het team. Ouders hebben dit proces 
als heel waardevol ervaren en willen indien nodig graag komend school-
jaar weer participeren.

We willen met ons onderwijs zo goed 
mogelijk aansluiten bij maatschappelijke 
ontwikkelingen en we vinden het heel 
belangrijk dat we onze leerlingen voor-
bereiden op hun rol in de veranderende 
maatschappij. We willen een betek-
enisvol, samenhangend en actueel 
aanbod verzorgen waarbij ook aandacht 
is voor talentontwikkeling, het stimuler-
en van creatief/kritisch/oplos-
send/onderzoekend denken en het 
inzetten van verschillende leerstrate-

gieën. Vanuit onze visie op goed onderwijs waarin het kijken naar de 
onderwijsbehoeften van kinderen centraal staat hebben we in de afge-
lopen periode schoolbreed een pilot uitgevoerd en onder begeleiding van 
een expert gedurende een aantal weken enkele middagen per week 
projectmatig gewerkt aan het 'kernconcept Tijd en Ruimte'. Tijdens deze 
middagen zijn de diverse zaakvakken en creatieve vakken geïntegreerd 
aangeboden in een rijke leeromgeving. Wij zijn tot dusver positief over 
deze pilot en hebben na uitvoerige evaluatie vervolgstappen bepaald voor 
komend schooljaar. De bevindingen hebben ertoe geleid dat we komend 
schooljaar nog twee kernconcepten uit gaan voeren alvorens te beslissen 
of dit ons aanbod Wereldoriëntatie gaat worden. 

Dankzij enorme ouderbetrokkenheid zijn de 
plannen om onze speelplaats uit te breiden 
en opnieuw in te richten gerealiseerd. De 
speelplaats is een uitdagende leeromgev-
ing geworden met veel ruimte en mogelijk-
heid om samen te spelen, te ontdekken en 
te leren o.a. in het doolhof, de wilgentun-
nels en op het nieuwe klim- en klautertoes-
tel. Ook is er buiten ruimte om te leren van 
bijvoorbeeld het inrichten en bijhouden van 
de moestuinbakken en er is een buiten-
leslokaal gerealiseerd. 


