
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. 

Samen
We zijn samen 

verantwoordelijk 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 
democratische 
gemeenschap.

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 opdracht. Wij 

hebben hoge verwachtingen 
van kinderen. Wij bieden een 

veilig leerklimaat zodat ieder 
kind zich optimaal kan ont-
 plooien. 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.

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. 

CITO-eindtoets is gemaakt door 10 leerlingen. Een aantal kinderen maakt 
al jaren gebruik van een arrangement, waardoor we deze kinderen op 
hun eigen niveau kunnen begeleiden. Alle kinderen hebben het verwachte 
niveau wat bij hen past behaald. 

Resultaat mei-juni

Leerlingen van de bovenbouw zijn 
afgelopen jaar aanwezig geweest bij 
10-minuten gesprekken. Doel is: kind 
zelf eigenaar maken van eigen 
leerproces, gedrag en werkhouding. 
Tijdens kindgesprekken tussen 
leerkracht en leerling over te behalen 
doelen bij basisvakken wordt gesproken 
over wat een leerling wil leren en welke 
doelen zij wil bereiken. 

CITO Eindscore 2016

2015

536.1

2016

528.8

2014

534.1

Resultaat mei-juni

In elke klas is een IPC-wand ingericht waar 
heel duidelijk het programma van een 
thema van IPC in beeld gebracht is. Hierop 
is zichtbaar: het startpunt, kennisoogst, 
uitleg van het thema, de vakken die 
behandeld worden en wat het resultaat is 
van de doelen waar aan gewerkt wordt 
(producten). 

Resultaat mei-juni

Taalcoördinator coacht leerkrachten op 
effectieve wijze bij spellingsinstructie. 
Dit gebeurt gedurende een aantal vaste 
momenten in het schooljaar. IPC 
scholing is afgelopen schooljaar ingezet 
om team optimaal te scholen op gebied 
van 21e eeuwse vaardigheden. 
Onderwerp van gesprek was opstart van 
eerste thema, leerwanden en werken 
met assessmentgesprekken.

Resultaat mei-juni

Tijdens thematisch werken met programma 
IPC wordt veel gebruik gemaakt van aan-
wezige pc’s. Leerlingen gebruiken deze om 
opdrachten te maken, verdieping van 
onderwerpen te vinden op internet en om 
presentaties en verslagen te maken. Ook 
door leerkrachten wordt ICT ingezet om te 
presenteren en leerlingen te coachen op 
ICT vaardigheden. 

Waar een kleine school groot in kan zijn!

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.

RuimteResultaat mei-juni

Leerkrachten van bovenbouw hebben
gewerkt met vak adoptie. Dit betekent
dat leerkrachten verantwoordelijk zijn
geweest voor een specifiek vak. De
leerlingenraad is actief geweest,
voornamelijk met reorganiseren van
buitenspeelkar en een nieuw klimtoestel.
Bij afsluitingen van IPC zijn alle ouders
uitgenodigd om te komen bekijken wat
de kinderen hebben geleerd.


