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In een notendop 
 

Doel Resultaat 

Een gedragen visie, een heldere kijk op onze 
doelen  

Een schoolplan voor de periode 2015-2019, 
uitgewerkt in een visualisatie op posterformaat 

Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij 
zijn en hoe wij werken 

Een geïllustreerd boekje waarin twee kinderen 
vertellen over hun schooldagen 

Ouders zijn (educatief) partners van de school Betrokken ouders die meedenken, meepraten 
en meedoen 

Aandacht voor de 21st century skills - We zien en houden in toenemende mate 
rekening met de kwaliteiten en verschillende 
leerstijlen van leerlingen.  
- We vergroten eigenaarschap en 
reflectievermogen.  

Een goed pedagogisch klimaat Kinderen voelen zich veilig op school en laten 
Kanjergedrag zien.  

Een goed didactisch klimaat en boeiend 
onderwijs 

- Kinderen werken steeds meer samen, ook 
groep doorbrekend. 
- Eigentijds onderwijs door inzet ICT 
- Goede resultaten rekenen, taal en lezen, 
passend bij de schoolpopulatie 

Meer aandacht voor techniek en onderzoekend 
leren 

Kinderen ervaren hoe boeiend en interessant 
techniek is.  

Kinderen denken mee over de school Een goed functionerende leerlingenraad 

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

Een stijging van het leerlingenaantal Start in 2016-2017 met 4 kleutergroepen i.p.v. 
3 kleutergroepen 
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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. 

Wij hebben geformuleerd wat onze opdracht is tot 2019: 

 Wat willen wij ontwikkelen bij onze leerlingen?  

 Welke belofte maken wij onze leerlingen? 

 Welk bijbehorend gedrag laten wij onze leerlingen zien? 

 

Max en Roos op de Christoffelschool 
We hebben met elkaar gewerkt aan de uitgave van het boekje ”Max en 
Roos” op de Christoffelschool. Dit boekje geeft een beeld van wie wij zijn en 
hoe wij werken, door concreet te beschrijven hoe een normale dag in de 
groepen eruit ziet. Het boekje is bestemd voor ouders en (nieuwe) 
leerlingen. 
 

 

 

Pedagogisch klimaat  
We hebben (samen)gewerkt om de volgende doelen te bereiken: 

 Kinderen voelen zich aantoonbaar veilig op school; 

 Kinderen voelen zich aantoonbaar competent op school;  

 Kinderen laten Kanjergedrag zien.  
 

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 laten vaak 
goed gedrag zien en ze spreken elkaar ook aan op hun gedrag. 
We zijn gestart met de training “Rots en Water” voor een aantal 
leerlingen in groep 6. De bouwstenen van het Rots & 
Waterprogramma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en 
zelfvertrouwen. Deze training wordt in de toekomst onderdeel 
van het programma in groep 6. Incidenten op school pakken we 
snel op met de betrokken leerlingen en ouders. We streven 
ernaar dit klein te houden. 
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Inzicht in leerstijlen en (meervoudige) intelligenties 
Gesprekken met kinderen en ouders en observaties van leerkrachten, hebben ertoe geleid dat het 
kind én de leerkracht steeds beter zicht krijgen op de leerstijl die bij een kind past. Kinderen kunnen 
steeds beter aangeven wat ze nodig hebben om de doelen te bereiken en wie daarbij kan helpen. Zo 
krijgt het kind een rol in zijn of haar eigen 
ontwikkeling. Leerkrachten zijn zich bewust van 
het belang van het aansluiten bij de kwaliteiten 
van de kinderen. Bij de instructie van het aanbod 
en ook in de verwerking van de opdrachten 
houden we daar rekening mee. Hiermee is een 
start gemaakt en dit dient de komende jaren 
verder uitgebouwd te worden. Het beoogde doel 
is dat een kind steeds meer zijn of haar eigen 
talenten en mogelijkheden kan ontplooien en 
dat het zich uitgedaagd voelt. 
 
 

Leren leren 
Leerkrachten voeren gesprekken met leerlingen over hun 
leerproces en/of het resultaat. Leerlingen kijken terug op het 
proces en/of het resultaat. Door te reflecteren krijgen zij zicht 
op hun eigen manier van werken en leren. We willen deze 
kennis en inzichten inzetten om de leerlingen mede sturing te 
geven aan hun leerproces en ontwikkeling.  
 
 
 
 

 
Ouders als educatief partner van de school 
De ervaringsdeskundigheid van ouders levert een belangrijke bijdrage aan het onderwijs, zowel op 
pedagogisch als op didactisch gebied. Naast het kennismakingsgesprek en de rapportgesprekken zijn 
ouders uitgenodigd om aan te sluiten bij diverse inloopmomenten. Ook over inhoudelijke thema’s 
hebben ouders informatie gekregen en meegedacht. We hebben gesproken over de Kanjermethode, 
rapportage en het leren in de 21e eeuw. We betrekken ouders actief bij de activiteiten in de 
verschillende groepen tijdens de techniekmaand en de Kinderboekenweek.  
 
 

Het creëren van een krachtige en eigentijdse 
leeromgeving 
Eigentijds zien wij als onderwijs dat kinderen 
ondersteunt bij het leven in de wereld van nu en 
hen voorbereidt op het leven in de wereld van 
morgen. Onderwijs dat uitgaat van de kwaliteiten 
van kinderen en rekening houdt met hun 
verschillen. En onderwijs dat aansluit bij de manier 
waarop kinderen leren, gebruikmakend van nieuwe 
middelen/technologieën en wetenschappelijke 
inzichten. 
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Groep doorbrekend werken 
Er wordt groep doorbrekend gewerkt als dit ertoe bijdraagt dat we de 
kinderen meer ondersteuning kunnen bieden bij hun ontwikkeling. Dit 
gebeurt onder andere bij technisch lezen, rekenen en wereldoriëntatie in 
diverse groepen. Dit is in ontwikkeling. Tussentijds worden het proces en 
de opbrengsten geëvalueerd en daar waar nodig worden aanpassen 
en/of uitbreidingen gedaan.   
 
 
Wetenschap en techniek 
Wetenschap en techniek speelt in de regio Eindhoven een belangrijke rol. 
Onderzoekend en ontdekkend leren krijgt dan ook een steeds grotere rol 
in het onderwijs op de Christoffelschool. De maand januari is uitgeroepen 
tot techniekmaand. Met medewerking van ouders en deskundigen 
ontdekken kinderen hoe leuk en boeiend techniek is. Ook in de lessen 
van Natuniek wordt techniek steeds meer uitgebouwd. 
 
 
 

Nieuwe methode voor spelling en taal 
De methode Taaljournaal was aan vervanging toe. Daarom 
hebben we een uitgebreid methodeonderzoek gedaan. De 
leerkrachten hebben zich ingelezen en hebben verschillende 
lessen uitgeprobeerd. Uiteindelijk hebben we als team gekozen 
voor de methode Taal/Spelling in Beeld.  
 

 
 
Eigentijds onderwijs: ICT optimaliseren 
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 en 
wereldoriëntatie wordt veel gebruikgemaakt van 
digitale software. Vanaf schooljaar 2016-2017 geldt 
dit ook voor spelling en taal. De educatieve apps 
worden onder andere gebruikt voor het oefenen 
van de tafels, flitsen van woorden, oefenen voor 
het verkeersexamen, etc. Het doel is dat de 
aangeleerde stof in de klas op een speelse manier 
wordt herhaald en geoefend. 
 
 
Actief bevorderen van burgerschap en sociale integratie 
Op onze school is er sinds enkele jaren een leerlingenraad. De raad wordt democratisch gekozen en 
bestaat uit vier leerlingen, één leerling uit de groepen 5 t/m 8. 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. In het kader van burgerschapsvorming krijgen de 
leden meer inzicht in en kennis van de organisatie van de school. 
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Professionalisering 
De Christoffelschool is een lerende organisatie. Leren van en met elkaar vinden wij belangrijk voor 
kinderen én voor teamleden. Dit jaar hebben we gewerkt aan: 

 Praktijkgestuurd leren op de werkplek 
Leerkrachten, kwaliteitsondersteuners en directeuren bezoeken elkaar op elkaars werkplek 
en leren van en met elkaar, door praktijkvoorbeelden te zien en door mee te doen in praktijk 
van de ander. De focus ligt hierbij op de rol van de leerkracht, een rol die steeds meer 
begeleidend gaat worden om zo leerlingen steeds vaardiger te maken om sturing te geven 
aan het eigen leerproces, vaardigheden die het leren in de 21e van kinderen vraagt.  
Drie leerkrachten hebben de tweejarige opleiding tot coach positief afgerond. Zij zetten de 
opgedane ervaringen en vaardigheden in bij kinderen, collega’s en studenten. 

 ICT 
Om de kennis en de toepassingen op ICT-gebied te vergroten, hebben meerdere 
leerkrachten deelgenomen aan professionaliseringsbijeenkomsten. Kennis vergaren, delen 
en inspireren stonden hierbij centraal. 

 Coöperatieve werkvormen  
Het inzetten van coöperatieve werkvormen om kinderen actief te laten leren van en met 
elkaar. Twee leerkrachten volgen de driejarige opleiding “Slim Plan”. Zij inspireren en 
begeleiden het team. Coöperatieve werkvormen worden dagelijks betekenisvol ingezet in de 
groep. 

 Professionalisering met SKOzoK-collega’s 
SKOzoK, de stichting waar de Christoffelschool deel van uitmaakt, organiseert elk jaar 
workshops om het personeel verder te bekwamen. Teamleden hebben workshops gevolgd 
over onder andere kindgesprekken, kansrijke combinatiegroepen, begrijpend lezen en 
handelend rekenen. 

 Bevorderen van het leren voor dyslectische kinderen 
Leerkrachten en kinderen hebben instructiemiddagen gevolgd over het werken met  
het digitale programma Kurzweil voor dyslectische kinderen. We streven ernaar nog meer 
kinderen te laten profiteren van deze mogelijkheden.  

 Leren in de 21st century 
Het bevorderen van zelfsturing en eigenaarschap van kinderen is tijdens de studiemiddagen  
samen met het team van de Drijfveer uitgediept. Ook heeft het team deelgenomen aan de 
studiemiddagen van SKOzoK over dit onderwerp, waar veel leerkrachten erg enthousiast van  
terugkwamen.  
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Cognitieve resultaten 
De eindcito in groep 8 laat een goed resultaat 
zien. De Christoffelschool haalde een 
gemiddelde score van 541.9. Landelijk was dit, 
bij een vergelijkbare populatie, gemiddeld 
536.6. 
 
 
Leerlingenaantal 
Op 1 oktober 2015 bedroeg het aantal 
leerlingen op de Christoffelschool 324. Op 1 
oktober 2016 zijn er 340 leerlingen. De 
ingezette trend van een groeiend 
leerlingenaantal hebben we vastgehouden.  
 
 
 
 


