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Voor u ligt het jaarverslag van de Christoffelschool. 
Hierin is te lezen welke ontwikkelingen er het afgelopen 
jaar hebben plaatsgevonden binnen onze school. 
Op 1 oktober 2019 bedroeg het aantal leerlingen op 
de Christoffelschool 323. Op 1 oktober 2020 zijn er 
315 leerlingen. Deze zijn verdeeld over 13 groepen.

In een 

notendop

De volgende items willen we in dit verslag verder toelichten. 

Onze missie “Elkaar dragen, verdragen en verder dragen”

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

Gepersonaliseerd leren Onderwijs vanuit doelen, succescriteria 
en groei van leerlingen.

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

Groepsdoorbrekend werken Groepsdoorbrekend werken wordt bewust 
ingezet.

Onderwijs en COVID-19 (Corona) Een bijzondere ‘onderwijsperiode’.
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• Onze missie
“Elkaar dragen, verdragen en verder dragen.”

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 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
• het voeren van kindgesprekken, waarbij we doelen willen stellen samen met leerlingen
• leren van en met elkaar (voorbeeldfunctie)
• het uitspreken van verwachtingen

• Gepersonaliseerd leren
We zijn gestart met het formuleren van succescriteria, zodat leerlingen samen met de leerkracht bepalen 
waar een opdracht aan moet voldoen. Doelen zijn inzichtelijk gemaakt voor leerlingen. Leerlingen weten 
waar de komende periode aan gewerkt wordt. 
Door gebruik te maken van formatief toetsen wordt groei van leerlingen zichtbaar gemaakt. 

• 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/haar eigen leerproces en probeert zijn/haar 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. 
  

De focus heeft dit schooljaar gelegen
op de monstertjes ‘Sam en Sterk’.
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• Groepsdoorbrekend werken
Groepsdoorbrekend werken wordt bewust ingezet. Er wordt gekeken 
naar het niveau van de groep en daaraan gekoppeld de meerwaarde om 
groepsdoorbrekend werken toe te passen.  
Groepsdoorbrekend werken wordt bij verschillende vakgebieden toegepast, 
met name bij: excellente leerlingen, taal, rekenen, crea, W.O., motoriek 
(onderbouw) en NT2 leerlingen (onderbouw).  

• Onderwijs en COVID-19 (corona)
Covid-19 (ofwel corona) heeft de wereld op zijn kop gezet, zo ook het onderwijs 
in Nederland. Op 15 maart 2020 zijn alle scholen gesloten. Vanaf dat moment zijn we 
overgegaan naar ‘noodopvang’ en ‘onderwijs op afstand’. Bij de noodopvang zijn kinderen 
opgevangen van ouders met een vitaal beroep, gemiddeld waren dit 18 kinderen per week. 
Bij het onderwijs op afstand hebben we voortgeborduurd op het onderwijs op school, zodat 
het voor leerlingen zoveel mogelijk herkenbaar was. Leerlingen hebben al hun materialen 
op school opgehaald waardoor zij met het ‘thuiswerk’ aan de slag konden. Daarnaast zijn er 
online contactmomenten tussen leerlingen en leerkracht geweest.

Op 11 mei 2020 zijn de basisscholen deels weer geopend; we zijn gestart met het naar 
school laten komen van halve groepen. Vanaf 8 juni 2020 waren alle leerlingen weer alle 
dagen op school. Met name bij ‘extra’ activiteiten is de invloed van corona merkbaar. 

• 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 
gepersonaliseerd leren, leren leren en groepsdoorbrekend werken. 
Gedurende de periode van COVID-19 hebben we ons ontwikkeld in vormen van ‘onderwijs 
op afstand’ m.b.v. digitale middelen. 
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