
Een school die staat!

In een veilige omgeving 
ontwikkelen met elkaar

Kenmerkend voor onze 
basisondersteuning en dus 
onze schoolpopulatie is: 

•	 Start	vanuit	het	basisaanbod	in	
	 alle	groepen.
•	 Aanpassing	op	niveau	en/of	
	 tempo	binnen	de	groep.
•	 Interne	expertise	in	begeleiding	
	 voor	leerlingen	aanwezig.

Onze leerling populatie 
kenmerkt zich door een 
grote diversiteit in:

•	 Opleidingsniveau	ouders.
•	 Uitstroomniveau.

Schoolbeeld CITO toetsen

Het didactisch handelen van	
het	team	kenmerkt	zich	door:	

•	 Directie	Instructie	Model.
•	 Doelen	zichtbaar.
•	 Instructies	en	verwerking		bij	

sommige	vakgebieden	groep	
doorbrekend;	afgestemd	op	
meerdere	niveaus.

•	 Feedback	op	(executieve)	
	 vaardigheden.
•	 Leerkuil:	‘fouten	maken	moed’.
•	 Mindset.
•	 Coöperatief	leren.
•	 Leren-leren.

Het pedagogisch handelen 
van	het	team	kenmerkt	zich	
door:	

•	 Methode	Goed	Gedaan.
•	 Feedback	op	(executieve)	
	 vaardigheden.
•	 Positieve	benadering.
•	 Leren	van	en	met	elkaar.
•	 Bewustwording	Mindset.

Gemiddeld uitstroomniveau
afgelopen 3 jaar

Moni

Legenda
;	I 	 	 hoogst	scorende	leerlingen
;	II	 	 boven	het	landelijke	gemiddelde
;	III	 	 landelijk	gemiddelde
;	IV		 onder	het	landelijk	gemiddelde
;	V		 	 laagst	scorende	leerlingen



Wij sturen vanuit een leerlijn (leeftijdsadequaat)	
op	een	gezonde	sociaal-emotionele	ontwikkeling.	

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:
• Gebruik	methode	Goed	Gedaan:	Hierin	staat	het	kind	
	 zelf	centraal	(IK)	en	komen	ook	de	ander	(JIJ),	de	groep	
	 (WIJ)	en	de	buitenwereld	(ZIJ)	nadrukkelijk	aan	bod.
• Voorbeeldgedrag	door	iedereen.
• Bewustwording	van	eigen	invloed	op	gedrag.
• Zien!	Vanuit	analyse	een	passend	sociaal-emotioneel	
	 aanbod	op	groeps-	of	kindniveau.

Wij	werken	vanuit een bewustzijn bij 
kinderen zodat ze leren eigen keuzes te 
maken. 

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:	
•	 Ouder-kindgesprekken	in	bovenbouw.
•	 Bewustmaken	en	stimuleren	van		een	groeiende	
	 mindset.

‘Ik heb het nog nooit gedaan,  
dus ik denk dat ik het wel kan’
•	 Kinderen	leren	eigen	doelen	te	stellen.
•	 Vanuit	de	leerstrategieën	(leren-leren)	worden.	
	 kinderen	mede-eigenaar	van	hun	ontwikkelings-
	 proces.
•	 Van	weektaaktijd	naar	doelentijd;	ruimte	voor	
	 keuzes	van	kinderen.

Wij	sturen	erop	aan	dat de leertijd effectief wordt 
ingezet door actieve leerlingen. 

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:	
•	 Inzet	coöperatieve	werkvormen.
•	 Gebruik	directe	instructie	model.
•	 Effectieve,	directe	feedback	in	het	moment	(door	leerkracht).
•	 We	stimuleren	didactisch	partnerschap	met	ouders;	
	 door	de	inzet	van	digitale	middelen	en	programma’s	
	 kunnen	leerlingen	thuis	afgestemd	leren	en	ontwikkelen.Fysieke toegankelijkheid voor	leerlingen	

met:

Motorische	beperking:	
X	 Ja	 	 õ	 Deels
Visuele	beperking:		
X	 Ja	 	 X	 Deels
Auditieve	beperking:	
X	 Ja	 	 X	 Deels

Medisch	handelen	is	voorzien	door:	
X	 Dagelijkse	aanwezigheid	van	een	BHV-er.	
X	 Ieder	teamlid	volgt	met	ouders	de	afgesproken	
	 medische	procedures.

Onze wijze van differentiëren. 

•	 Instructie
•	 Verwerking
•	 Leertijd

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:	
•	 Directe	instructie;	lesmodel	in	fases.
•	 Meerdere	collega’s	werken	structureel	groepsdoorbrekend	

en	ondersteunend	voor	de	onder-midden	of	bovenbouw.	
Hierdoor	ontstaat	een	krachtige,	eenduidige	leeromgeving	
en	worden	opbrengsten	verhoogd.

•	 Instructie	en	verwerkingstijd	afgestemd	op	behoefte	van	
	 de	leerling.

Wij werken vanuit een plannend 
beredeneerd aanbod. 

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:	
•	 Doelen	zichtbaar	voor	kinderen	volgens	cyclus.	
•	 HandelingsGericht	Werken.



Wij	werken	vanuit	een bewustzijn bij kinderen 
zodat ze leren eigen keuzes te maken. 

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:
•	 Krachtige	en	uitdagende	leeromgeving.
•	 Van	leiden	naar	begeleiden;	gepersonaliseerd	
	 leren.
•	 Doelen	zichtbaar	maken.
•	 Leerstrategieën	en	vaardigheden.	
	 worden	actief	ingezet.

Kwaliteitsverbetering 
(op	deze	kenmerken	richten	we	de	
komende	jaren	ons	schoolplan):

•	 We	stemmen	af	op	de	onderwijsbehoeften	
	 van	onze	leerlingen	door	het	doelgericht	en	
	 planmatig	inzetten	van	gepersonaliseerd	
	 Leren-leren.
•	 Leerlingen	worden	bewust	(mede-)eigenaar	
	 van	hun	leerproces.
•	 Collega’s	zijn	samen	verantwoordelijk	voor	
	 alle	leerlingen	en	worden	op	hun	kwaliteiten	
	 ingezet.
•	 Partnerschap	met	de	ouders	vergroten	wat	
	 betreft	wederzijdse	verwachtingen	in	het	
	 leerproces.

Schoolambitie 


