
Zien & Zijn  
We ZIJN wat we zeggen en 

ZIEN elkaar. Leraren en 
leerlingen laten zien 

wat ze kennen, kunnen 
en wie ze zijn. 

We verantwoorden in woord en 
beeld ons leren en werken, 
onze keuzes naar ouders, 

de buitenwereld en 
naar elkaar.

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
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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 LeidRaad. 

We leren ieder kind zijn 
talenten kennen en 

ontwikkelen. Elk kind is 
mede-eigenaar van zijn 
ontwikkeling. Leren en 

lesgeven is persoonlijk. We 
leren en werken op basis van 
respect en vertrouwen, met 

hoge verwachtingen 
wederzijds.

Onderwijs
Ons onderwijs deugt. 
Leren en lesgeven is 

intellectueel uitdagend. De 
kerndoelen zijn voor alle 

leerlingen. De weg ernaar toe 
verschilt zoals leerlingen 

verschillen. Alles wordt 
ingezet voor leren en 

lesgeven, ook het 
beschikbare geld. 

Op Het Molenveld tellen alle kinderen mee bij het bepalen van de 
schoolscore van de Eindtoets. Er worden geen kinderen buiten de 
berekening gelaten. 
Wel wordt er gekeken welke kinderen de niveautoets of de basistoets 
maken. Dit hangt af van het advies dat de kinderen hebben gekregen. 
Ook dit jaar was onze schoolscore in orde en ruim boven het landelijk 
gemiddelde. Dat is voor ons een bevestiging dat ons onderwijs deugt. De 
individuele resultaten van de leerlingen vinden we nog interessanter om 
op basis daarvan te bekijken of onze adviezen passend waren. Dat bleek 
in bijna alle gevallen zo. Er zijn enkele heroverwegingen geweest. 

Het kind op Het Molenveld

We werken toe naar meer gepersonali-
seerd werken en leren: van zelfstandig 
verwerken via zelfstandig werken naar 
zelfstandig leren, met behulp van 
bijvoorbeeld persoonlijk entreeplan, 
persoonlijke weektaak met ‘speciaal 
voor jou’-taken. In de onderbouw zijn 
alle leraren gecertificeerd om te werken 
met Piramide en Kijk!

CITO Eindscore 2016

2015

533.6

2016

536.1

2014

535.3

We maken ruimte voor 
onderzoek, vakmanschap en 

talent. We kiezen voor diepgang. 
We durven te twijfelen. 

We stimuleren eigen keuzes. 
We maken tijd en hebben geduld. 

Leraren en leerlingen tonen 
eigenaarschap in de 

ontwikkeling van zichzelf, de 
ander, de omgeving. 

De leerling leert, doet, denkt, 
maakt, en de leraar stimuleert 

en ondersteunt.

Ruimte

Zien & Zijn op Het Molenveld

We werken aan een manier om de kinderen 
zichzelf te leren kennen en hun talenten te 
benutten.
Het ontwikkelen van denkvaardigheden 
zien we als een van onze belangrijkste 
opdrachten. Ook leren we de kinderen 
presentatievaardigheden, zodat ze zichzelf 
kunnen presenteren in de huidige 
maatschappij. 

Samen op Het Molenveld

De Kinderraad heeft positie gekregen op 
Het Molenveld. Zo praten ze mee over 
mooi onderwijs. Het groepsdoorbrekend 
werken in de groepen 3 is een succes. 
De kinderen werken regelmatig samen 
aan verschillende uitdagende 
activiteiten. We praten samen over het 
maken van goed onderwijs voor onze 
leerlingen. 

Onderwijs op Het Molenveld

Er wordt een doorgaande lijn gemaakt 
voor wat betreft thematisch werken. 
Leren moet betekenisvol zijn en een 
relatie hebben met de werkelijkheid. 
Vak- en groepsoverstijgende projecten 
worden steeds vaker ingezet op de 
middagen. We organiseren 
overlegmomenten over de vormgeving 
van ontdekkend en betekenisvol leren. 

De kinderen leren hoé ze moeten leren. We werken niet alleen 
aanbod-gestuurd, maar ook vraag-gestuurd. Hierdoor komt er ruimte 
voor leervragen van leerling en leraar. We spreken met elkaar over 
leerlijnen om de kennis ervan te vergroten en meer los te komen van 
lesmethoden. We maken kennis met 21e eeuwse vaardigheden en 
bespreken hoe we deze toe kunnen passen in ons onderwijs. We 
onderzoeken welke ICT middelen gebruikt kunnen worden om kinderen en 
leraren vaardigheden aan te leren die ons onderwijs efficiënter maken. 

Ruimte op Het Molenveld 

We benutten de ruimte in onze lokalen en 
de school optimaal. Dit doen we door het 
creëren van verschillende soorten 
werkplekken in de klas en door de kinderen 
ruimte te geven om ergens anders in de 
school te gaan werken. We zijn trots op de 
centrale ruimte binnen onze school… wat 
een fijne plek waar kinderen met plezier 
kunnen overleggen en samenwerken! 

We maken ruimte om tijdens de pauze, met hulp van vele hulpouders, 
verschillende pauzeactiviteiten voor de kinderen te organiseren, zoals 
lezen, knutselen, spelletjes doen, en dergelijke.

met Piramide en Kijk!

Het Molenveld: de school waar elk kind telt!


