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In een notendop
Kinderen vinden het fijn op school (4)
We laten Kanjergedrag zien!

De mening van de ouders télt! (5)
Betrokken ouders die meedenken, meepraten 
en meedoen.

Vaardigheden in de 21e eeuw (7)
•  Vergroten eigenaarschap en reflectievermogen.
•  Onderzoekend leren
•  Samenwerken, ook groepsdoorbrekend

Boeiend onderwijs en goede resultaten (8)
•  Chromebooks en i-pads verrijken het onderwijs
•  Plezier en zin in taal
•  Goede resultaten

Leerlingen denken mee over de school (10)
Een goed functionerende leerlingenraad

Professionaliseren: een leven lang leren (11)
Alle teamleden hebben gezamenlijk en 
individueel scholing gevolgd

Tevredenheidsmeting (11)
Kinderen, ouders en leerkrachten zijn tevreden 
over de school.

Op onze school ziet het leerlingaantal 
er als volgt uit:

1 o
kt

ob
er

340
325

 2016    2017  Deze zijn verdeeld over 13 groepen

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.

Onze missie
“Elkaar dragen, verdragen 
en verder dragen.”
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Kinderen vinden het fijn 
op school
Uit de leerling tevredenheidsmeting (groep 5 t/m 8) 
die is afgenomen in maart/april 2017, blijkt dat de 
leerlingen de sfeer op school als zeer goed beoordelen.

Gewenst gedrag is dagelijks onderwerp van gesprek 
tijdens de Kanjerlessen of de Kanjermomenten. Dit 
gebeurt vanaf groep 1. Kinderen leren welke rol je in 
allerlei situaties kunt aannemen en hoe je hier zelf een 
keuze in kunt maken. Kinderen van groep 6 volgen de 
training “Rots en Water”. Deze wordt gegeven door 
2 leerkrachten die hiervoor gecertificeerd zijn. De 
bouwstenen van het Rots & Waterprogramma zijn 
zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Als er 
incidenten zijn op school, pakken we dit snel op met 
de betrokken leerlingen en ouders. 

De mening van ouders télt!
De ervaringsdeskundigheid van ouders levert een 
belangrijke bijdrage aan het onderwijs. Aan het begin 
van het schooljaar hebben kinderen hun ouders 
rondgeleid in de school. Zowel voor de kinderen als 
voor de ouders een waardvolle ervaring. Naast het 
kennismakingsgesprek en de rapportgesprekken 
hebben ouders enkele lessen bijgewoond. Over 
inhoudelijke thema’s hebben ouders informatie 
gekregen en meegedacht. Ook hebben ze een mooie 
bijdrage geleverd aan een groot aantal activiteiten. 
In samenwerking met ouders is er een nieuw 
rapportfolio ontwikkeld. 

Max en Roos op de 
Christoffelschool
Het boekje ”Max en Roos” op de 
Christoffelschool geven we aan 
ouders die belangstelling hebben 
voor onze school. Dit boekje geeft 
een beeld van wie wij zijn en hoe 
wij werken. Je kunt lezen hoe een 
dag in de groepen op onze school 
eruit ziet. 
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Vaardigheden in de 21e eeuw
Vergroten eigenaarschap en reflectievermogen. 
Leerkrachten voeren gesprekken met leerlingen over hun 
leerproces en/of het resultaat. Zij formuleren periode 
doelen waaraan ze willen werken en wat ze willen bereiken.  
Door hierop te reflecteren krijgen zij zicht op hun eigen 
manier van werken en leren. Dit leidt ertoe dat leerlingen 
mede sturing  geven aan hun leerproces en ontwikkeling. 

Onderzoekend leren
Leerlingen worden gestimuleerd om zelf actief kennis te 
vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en 
zo tot oplossingen te komen. Het accent ligt dus, naast het 
opdoen van kennis, op het aanleren van onderzoekvaardig-
heden en het ontwikkelen van een onderzoekende houding. 
We doen dit heel nadrukkelijk tijdens de themaweken met 
betrekking tot techniek en tijdens de lessen natuur en tech-
niek. 

Samenwerkend leren
Kinderen leren van en met elkaar. Dit gebeurt binnen de 
groep en ook groepsdoorbrekend als dit bijdraagt aan een 
beter afgestemd aanbod. Het samenwerkend leren wordt 
gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij 
kinderen in tweetallen of groepjes werken.

Leren-leren…
Het vermogen om 

het eigen leren in goede 
banen te leiden, te 

beoordelen en bij te sturen.

Actief
Hoe blijf ik direct 

betrokken bij aanpak 
en oplossing?

Doel, focus
Hoe houd 
ik koers?

Omgeving
-randvoorwaarden-
Wat ondersteunt 
het leren, wat is 

belemmeren?

Motivatie
Hoe blijf ik 

‘eager’ 
om te leren?

Reguleren 
en controleren

Welke leerstrategie 
ondersteunt aanpak

en doel?
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Boeiend onderwijs en 
goede resultaten 

Chromebooks en i-pads verrijken ons 
onderwijs
ICT speelt een belangrijke rol in deze maatschappij 
en dus ook in het onderwijs. Instructies vinden vooral 
plaats met behulp van het digitale schoolbord. Voor de 
vakgebieden rekenen, taal/spelling  en wereldoriëntatie 
wordt gebruikgemaakt van digitale software. Voor het 
maken van toetsen en het opzoeken van informatie, 
worden chromebooks ingezet. Voor het in-oefenen en 
automatiseren van kennis wordt naast de chromebooks 
ook gebruik gemaakt van educatieve apps op de i-pads.

Meer plezier en zin in taal
De nieuwe methode Taal/Spelling in beeld is 
geïmplementeerd in ons onderwijs. We zijn zeer 
tevreden over de bijbehorende software. De meeste 
kinderen verwerken de lessen op de computer en zij 
krijgen daarbij direct feedback. Het plezier en de zin in 
taal is zichtbaar groter.

Cognitieve resultaten
De eindcito in groep 8 laat een goed resultaat zien. 
Dit schooljaar is als eindtoets “Route 8’ afgenomen. 
De Christoffelschool haalde een gemiddelde score 
van 218,9. Landelijk was dit, bij een vergelijkbare 
populatie, gemiddeld 206.
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Professionaliseren: 
een leven lang leren
De Christoffelschool is een lerende organisatie. Leren 
van en met elkaar vinden wij belangrijk voor kinderen 
én voor teamleden. Dit schooljaar lag de focus op het 
zelfsturend leren (leren leren), het ontwikkelen van 
een onderzoekende houding, handelend rekenen en 
modern kleuteronderwijs.

Tevredenheidsmeting
In het voorjaar is er een ouder- en leerling 
tevredenheidsmeting gehouden. Ouders zijn tevreden 
en leerlingen zijn zelfs zeer tevreden over de school! 

Leerlingen denken 
en praten mee
Op onze school is er sinds enkele jaren een 
leerlingenraad. De raad wordt democratisch gekozen. 
Kinderen krijgen de mogelijkheid mee te denken 
in 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. Telkens wordt de terugkoppeling gemaakt 
naar de andere kinderen. 
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Onze missie is Elkaar dragen, 

verdragen en verder dragen.”

 Elkaar dragen betekent voor ons: er zijn voor elkaar en elkaar helpen!

Christoffelschool

Maximilliaanlaan 1

5583 XG Aalst-Waalre

Telefoon: 040-2213498

Mail: infochristoffelschool@skozok.nl

Website: www.christoffelwaalre.nl


