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“Elkaar dragen ,  
    verdragen en 
verder dragen .”

Onze missie
Onze missie is merkbaar en voelbaar in de school. 
Elkaar dragen betekent voor ons: er zijn voor elkaar en elkaar helpen. 
Elkaar verdragen zien wij als het accepteren en respecteren van de ander zoals hij of zij is. 
Je bent goed zoals je bent, je mag er zijn. 
Elkaar verder dragen is het individueel en samen groeien door de kwaliteiten van de 
ander te zien, te benutten en ervan te genieten. 

Kanjergedrag 
Wij willen dat iedereen op een fijne manier met elkaar omgaat. Daarom besteden we hier veel aandacht aan. 
We benoemen welk gedrag we laten zien om het samen fijn te hebben.  

We hebben ons dit schooljaar opnieuw verdiept in onze methode voor sociale en emotionele vorming, 
de Kanjermethode. 

We gebruiken ‘Kanjertaal’ en we richten ons hierbij op: 
• het ontwikkelen van kanjervaardigheden
• positief (aan-)sturen
• handelen vanuit vertrouwen en relatie naar leerlingen, ouders en elkaar
• het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat
• voeren van kindgesprekken, waarbij we doelen willen stellen samen met leerlingen
• leren van en met elkaar (voorbeeldfunctie)
• uitspreken van verwachtingen

In de groepen 6 wordt Rots en Water-training gegeven. Rots en Water-training richt zich op fysieke 
oefeningen en vanuit die oefeningen komen we tot korte groepsgesprekken waarin ruimte is voor 
zelfreflectie.
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• Onderwijsbehoeften
We hebben stappen gezet in het nog beter afstemmen op de onderwijsbehoeften 
van de leerling. Met het team hebben we scholing gevolgd hoe we een verdiepende 
analyse van data kunnen uitvoeren. Aan de hand van deze data en natuurlijk observaties 
in de groep, passen we ons aanbod aan op de behoeften van de leerlingen.  Dit schooljaar 
zijn er schoolkeuzes gemaakt op welke manier we dit onderwijs vastleggen en borgen.

• Ouders
De ervaringsdeskundigheid van ouders levert een belangrijke bijdrage aan het onderwijs. 
Naast het kennismakingsgesprek en de rapportgesprekken hebben ouders enkele lessen 
bijgewoond. Ook zijn we blij dat veel ouders een bijdrage hebben geleverd aan verschillende activiteiten. 

• Leren leren 
Onder leren leren verstaan wij dat onze leerlingen zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen 
ontwikkeling en we ze leren en laten ontdekken hoe ze (het beste) kunnen leren. Dit is een actief proces 
waarin de leerling doelen stelt voor zijn eigen leerproces en probeert zijn cognitie, motivatie en gedrag 
te monitoren, te reguleren en controleren. In de dagelijkse werkwijze wordt het leren leren steeds meer 
zichtbaar op de Christoffelschool: 
˘ Leerlingen worden bewust (mede-)eigenaar van hun eigen leerproces door middel van kindgesprekken.
˘ Er worden doelen gesteld en kwaliteiten besproken; dit wordt o.a. verwerkt in het kindrapport 
  en in het Ikke-boekje.
˘ Doelen zijn steeds meer zichtbaar/inzichtelijk voor de leerlingen. De doelen worden gekoppeld 
  aan de bijbehorende leerstrategie.
˘ De leerstrategieën worden concreet gemaakt door middel van monstertjes. Leerlingen van 
  groep 7 en 8 hebben dit schooljaar de monsters van de groene familie geïntroduceerd in alle groepen, 
  door middel van een toneelstukje en interactief klassengesprek.

• Boeiend onderwijs
Op de Christoffelschool is er veel aandacht voor boeiend en betekenisvol onderwijs. We activeren 
en motiveren de leerlingen door onderwijs te bieden dat aansluit bij hun belevingswereld en bij hun 
interesse. Het werken met Chromebooks, i-Pads en robots speelt hierbij een belangrijke rol.   
In de plusklas en in de talentenklas kunnen leerlingen hun kwaliteiten laten zien en verder ontwikkelen. 
Ook educatieve uitstapjes in de omgeving maken het onderwijs interessant en betekenisvol. 

• Engels
Met ingang van dit schooljaar wordt er in de groepen 1 t/m 8 Engels gegeven. Het aanbod Engels wordt 
gedaan aan de hand van popmuziek. Muziek motiveert en enthousiasmeert de leerlingen. We richten ons 
op spreken, lezen, luisteren, schrijven en zingen.  

• Leerlingenraad 
Op onze school is er sinds enkele jaren een leerlingenraad. De raad wordt democratisch gekozen. 
Leerlingen denken en praten mee over zaken die voor hen van belang zijn binnen onze school. 
Dit leidt ook daadwerkelijk tot aanpassingen met betrekking tot afspraken en tot aanschaf van materiaal. 
De leerlingen brengen verslag uit over alles wat is besproken in de leerlingenraad. 

• Professionalisering 
De Christoffelschool is een lerende organisatie. Leren van en met elkaar vinden wij belangrijk voor 
leerlingen én voor teamleden. Dit schooljaar lag de focus op het zelfsturend leren (leren leren), het 
aanbod nog beter afstemmen op leerlingen, experimenteren met groepsdoorbrekend werken en een 
extra verdieping op de Kanjermethode. 
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• Cijfers 
De eindcito in groep 8 laat een goed resultaat zien. Daar zijn we trots op! 
Het schoolgemiddelde lag op 535,9. De ondergrens is gemiddeld 535,1. 
Op 1 oktober 2018 bedroeg het aantal leerlingen op de Christoffelschool 324. 
Op 1 oktober 2019 zijn er 323 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 14 groepen. 

In een notendop

Iedereen laat Kanjergedrag zien! Werken aan een prettig leef- en leerklimaat 

Afstemmen op onderwijsbehoeften Aanbod aanpassen, vanuit data en observaties, 
aan de onderwijsbehoeften van het kind. 

Ouderbetrokkenheid Betrokken ouders die meedenken, 
meepraten en meedoen 

Leren leren Een actief proces waarin onze leerlingen zelf 
verantwoordelijk worden voor hun eigen 
ontwikkeling en ze ontdekken hoe ze (het beste) 
kunnen leren.

Boeiend onderwijs • De omgeving
• ICT
• Plusklas en talentenklas

Engels Aan de hand van popmuziek bieden we Engelse 
les in de groepen 1 t/m 8. 

Leerlingenraad Leerlingen denken en beslissen mee over 
schoolse zaken. 

Professionalisering: een leven lang leren Alle teamleden hebben gezamenlijk en 
individueel scholing gevolgd

Cijfers Resultaat eindcito groep 8 en schoolgrootte. 
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