
Zien & Zijn  
Wij zetten talenten van 

leerkrachten, kinderen en 
ouders in bij ons onderwijs, bij 

vieringen, speciale weken en/of 
middagen (ook: techniekweek, 

Kinderboekenweek). Wij stellen 
ons open op en organiseren 
daarvoor open ochtenden of 

inloop ochtenden. Wij willen ons 
verantwoorden en gehouden 

worden aan onze eigen 
afspraken. 

Samen
Wij ervaren een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de 
gehele school. Samen dragen 

wij de school en steunen we 
elkaar. Wij voelen ons veilig, 
spreken elkaar aan op ieders 

verantwoordelijkheid en 
vieren samen successen!

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 
Wij leren het kind en zijn 

talenten beter kennen. We 
werken aan meer eigenaar-

schap bij kinderen door meer 
met hen te praten. We helpen 
kinderen talenten ontdekken 
en ontwikkelen. Wij leren hen 

problemen oplossen, plannen, 
reflecteren en controle 

uitoefenen. Wij leren vaardig-
heden aan die het kind in de 

toekomst nodig heeft.

Onderwijs
Onze basis is op orde. 

Wij bieden ons onderwijs 
tenminste in 3 niveaus aan. 

Onze leerkrachten hebben 
zicht op leerlijnen en kennen 

de methodes. Daardoor 
kunnen ze er flexibel mee 

omgaan. Wij bekijken kritisch 
welke toetsen we wel en niet 

afnemen. Wij maken ruimte 
voor mediawijsheid en ICT. 

De interpretatie van de Cito toetsen gebiedt voorzichtigheid.                                                                            
Score is dit jaar lager dan andere jaren. Alle leerlingen van groep 8 (58) 
doen mee aan Eindtoets PO. Kinderen maken, afhankelijk van hun 
mogelijkheden, Basis of Niveautoets. 

Resultaat mei-juni

Er is een start gemaakt met het voeren 
van kindgesprekken. Vanaf dit 
schooljaar vinden er ouder-kind 
gesprekken plaats in de groepen 6-7-8. 
De Leerlingenraad is opnieuw opgestart 
met een duidelijke aansturing en 
verantwoordelijkheid van twee 
leerkrachten. De leerlingenraad 
ontwikkelt nieuwe initiatieven.

CITO Eindscore 2016

2015

536.6

2016

533.6

2014

539.0

Wij maken ruimte voor ontwik-
keling van talenten, voor onder-
zoek en (21ste eeuwse) vaardig-

heden van kinderen. We maken 
ruimte voor vroeger starten met 

Engels. Wij maken letterlijk 
ruimte in het gebouw voor diver-

se activiteiten, leerstijlen en 
werkplekken (statafels, indivi-
duele werkplekken, computer-

plekken en samenwerkplekken). 
Wij maken ruimte voor elkaar, 

vieringen en samenwerking.

Ruimte

Resultaat mei-juni

Cultuur was onderwerp van gesprek. Er is een keuze gemaakt voor 
Muziek. Ouders gevraagd talenten in te zetten tijdens keuzemomenten 
voor kinderen bij culturele programma, bij samenwerkend leren en bij 
inoefenen van musical voor groep 8. Vergroten van ouderbetrokkenheid 
gebeurt bij organisatie van eerste Atelier, Koningsspelen, 
Kinderboekenweek, eindmusical en schoolverlaterkamp.

Resultaat mei-juni

Vakgroepen taal, rekenen, ICT, sociale 
emotionele ontwikkeling en 
hoogbegaafdheid hebben gewerkt aan 
de volgende onderwerpen: 
mediawijsheid, leerlijn rekenen, flexibel 
omgaan met methodieken, uitbreiding 
+Klas, filosofie, cultuurworkshops, keuze 
nieuwe methodes aanvankelijk lezen gr. 
3 en taal voor groepen 4 t/m 8. En 
gekozen voor de invoering van de SEO 
werkwijze Kiva.

Resultaat mei-juni

Team heeft tijdens studiedag gediscussieerd over toetsen. Voorlopige 
conclusie: alleen toets bij jongste kleuters schrappen. Groep 2 uitsluitend 
M2 toetsen afnemen. School heeft gekozen om onderwerp Gedrag en 
Werkhouding centraal te stellen in de ontwikkeling van de leerkrachten. 
Verder een leerlijn ICT vaardigheden gericht op mediawijsheid gestart 
vanaf groep 5.

Resultaat mei-juni

Alle groepen 3 t/m 8 oriënteren zich op 
groep doorbrekend werken. Uitvoering in 
diverse groepen door te werken vanuit 
thema’s en projecten. Oriëntatie in groep 6 
op uitbreiding van Engels. Het creëren van 
andere werkplekken gebeurt door de opzet 
van Atelierwerk. We zetten hiervoor 
kwaliteiten van leerkrachten en ouders in. 

Ontdekken en ontwikkelen van talenten in een 
veilige omgeving!


