
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
Samen op de Polderhof 

betekent een veilige leer- en 
leefomgeving waar iedereen 

zich gewaardeerd voelt en 
waarin recht gedaan wordt 

aan de mening, de kennis en 
ervaring van ieder(e) kind, 

ouder en collega. Samen zijn 
wij de Polderhof en vanuit 

ieders verantwoordelijkheid 
leven we dit na en dragen we 

dit uit. 

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 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 
leerlingen. We leggen de lat 

hoog, het leren moet 
uitdagend zijn. We verliezen 

niet uit het oog dat ieder 
kind uniek is. Hetzelfde geldt 

voor de leerkrachten: brede 
ontwikkeling, hoge 

uitdagende doelen rekening 
houdend met uniciteit.

Zoals de scores van de cito-eindtoetsen laten zien, kan er sprake zijn van 
grote verschillen tussen de diverse jaren. Wij analyseren de cito-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 niet. Als dit reden geeft om aanpassingen in het onderwijsaanbod 
te doen, doen we dit. Het allerbelangrijkst is dat kinderen conform 
verwachting presteren. Deze verwachting is de optelsom van acht jaren 
en is jaarlijks met ouders en kinderen besproken. De uitkomst van de 
cito-eindtoets is meestal geen verrassing. Zo ook dit jaar niet. Het 
gemiddelde van de kinderen van de groepen 8 is weliswaar onder het 
landelijk gemiddelde maar wel volgens verwachting. 

Het Kind

We leren kinderen eigenaar te zijn van 
hun leerproces. Kinderen in de 
bovenbouw werken met een takenkaart 
waarop ze hun werk plannen voor de 
hele week. Ook maken ze gebruik van 
de keuzeruimte door leerstof die ze 
lastig vinden extra in te plannen. Ieder 
kind moet inzicht krijgen in zijn/haar 
ontwikkeling. Wat gaat goed, wat kan 

nog beter? Hoe kan ik dat aanpakken? Wat heb ik daar voor nodig? 
De leerkracht gaat in gesprek met ieder kind hierover. De winst is 
wederzijds: de leerkracht krijgt beter inzicht in het leren van het kind en 
het kind leert zichzelf beter kennen. Deze gesprekken noemen we 
‘kindgesprekken’. Tijdens teamvergaderingen hebben we aandacht 
besteed aan het voeren van een goed kindgesprek door het bijvoorbeeld 
met elkaar te hebben over oplossingsgerichte gespreksvoering. Nu al 
worden er incidenteel kindgesprekken gevoerd maar volgend jaar zal het 
een vast onderdeel worden binnen het jaarprogramma.

CITO Eindscore 2016

2015

537

2016

532.8

2014

535.1

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

Zien & Zijn

We hebben KPC (adviesbureau) gevraagd 
om een dag op onze school rond te lopen 
en te observeren, in gesprek te gaan met 
collega’s, kinderen en ouders, documenten 
te lezen en vervolgens aan ons terug te 
koppelen wat hen opviel als typerend voor 
ons onderwijs en voor ons als team. KPC 
vindt ‘zelfbewustzijn, vertrouwen en 
verantwoordelijkheid’ kernwoorden die 

passen bij wat zij gezien en gehoord hebben op onze school. Hoe mooi is 
het dat ons onderwijs bijdraagt aan het zelfbewustzijn van onze kinderen 
en dat wij vertrouwen en verantwoordelijkheid geven en krijgen. KPC 
was aanwezig bij een teamvergadering die ging over oplossingsgerichte 
gespreksvoering en die geleid werd door de gedragsspecialist en de 
intern begeleider en zei hierover dat de inhoud van hoge kwaliteit was. 
Ook vonden zij de sfeer tijdens deze vergadering bijzonder positief en 
opbouwend. Wij zijn trots op deze bevindingen!

Samen

Samenwerken is belangrijk binnen de 
daltoncultuur op onze school. Binnen het 
team werken collega’s samen om mooi 
onderwijs inhoud te geven. Daarbij 
wordt veel gebruik gemaakt van elkaars 
expertise. We werken samen met kinde-
ren, voorbeeld hiervan is de leerlingen-
raad. Kinderen werken onderling samen 
binnen hun eigen groep maar ook mid-

dels de koppelklassen (oudere groep samen met jongere groep). De 
samenwerking met ouders is op het gebied van activiteiten en onderwijs, 
zoals het ondersteunen bij het lezen in de onderbouw. Er zijn vrijwilligers 
werkzaam op school. Zij helpen bij het surveilleren en bij de leesbegelei-
ding. We werken samen met De Lockaert, peuterspeelzaal De Duikelaar 
en kinderdagverblijf De Schaepskooi en samen hebben we de werkgroe-
pen Pedagogische Visie en Activiteiten opgericht. We zijn bij de opening 
geweest van het Ussenhuis (woonvoorziening voor mensen met dementie, 
alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies) en misschien zijn 
bewoners aanwezig bij de musical van groep 8. 

Onderwijs

De vakgroep Rekenen heeft leerlijnen in 
beeld gebracht en aandacht besteed aan 
hoe we in plaats van veel toetsing, door 
observaties en interactie de resultaten 
van kinderen in beeld kunnen brengen. 
De vakgroep Taal is bezig geweest met 
de kwaliteit van begrijpend lezen en 
vakgroep ICT heeft de visie op goed 
ICT-onderwijs herijkt. Arbo heeft een 

nieuwe RI&E uit laten voeren en het plan van aanpak voor de komende 
vier jaar is gereed. De vakgroep SEO heeft een thema-avond ‘Relationele 
en Seksuele vorming’ georganiseerd tijdens de week voor de 
Lentekriebels en de training Rots & Water nog verder vorm gegeven. De 
vakgroep Kunst & Cultuur was zo succesvol met het project Kunst in de 
Klas dat onze school gevraagd is voor een promofilm die ingezet wordt als 
voorbeeld voor andere scholen. Als laatste heeft de vakgroep Dalton hard 
aan de weg getimmerd om de Daltondag tot een succes te maken en is 
bezig om de leerlijn Reflectie in beeld te brengen en verder uit te breiden.

Ruimte

Aandacht voor de fysieke ruimte door het 
plaatsen van een biologische appelboom, 
geschonken door GroenLinks. Ook aan-
dacht voor de speelpleinen door de 
opbrengst van de sponsorloop hieraan te 
besteden. Ruimte symboliseert ook de 
ruimte voor autonomie, het nemen van 
verantwoordelijkheid, het maken van 
keuzes en het mogen maken van fouten.

Zelfbewustzijn–Vertrouwen–Verantwoordelijkheid


