
Elkaar dragen
Elkaar verdragen  

Elkaar verder dragen 

Kenmerkend voor onze 
basisondersteuning en dus 
onze schoolpopulatie is: 

Differentiatie op drie niveaus 
binnen een jaargroep; leerlingen 
krijgen passende instructie 
(verkort of verlengd) en 
verwerking op niveau. 

• Leren leren; aandacht voor 
 manier van leren
• Kindgesprekken waarin 
 (individuele) doelen worden 
 opgesteld
• Expertise op het gebied van 
 excellente leerlingen
• Aanbod Engels groep 1 t/m 8

Het didactisch handelen 
van het team kenmerkt zich 
door: 

• Instructies op 3 niveaus 
 geclusterd 
• Aanbod voor excellente 
 leerlingen  
• Positief stimuleren tot 
 ontwikkeling
• Inzichtelijk maken van doelen 
 voor leerlingen 
• Groepsdoorbrekend werken 
• Samenwerkend leren/ inzet 
 coöperatieve werkvormen 
• Leren leren 
• Ontdekken van talenten 

Het pedagogisch handelen van het team kenmerkt zich door: 
 
Kanjerschool; 
• Ontwikkelen van kanjervaardigheden
• Positief (aan-)sturen
• Handelen vanuit vertrouwen en relatie naar leerlingen, ouders en elkaar
• ‘Kanjertaal’
• Het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat.
• Voeren van kindgesprekken
• Leren van en met elkaar (voorbeeldfunctie)
• Uitspreken van verwachtingen 

We werken met de meetinstrumenten ZIEN 
en KIJK! en realiseren van daaruit een aanbod 
op groepsniveau.

SAMEN STERK 

Schoolbeeld Uitstroomniveau 
afgelopen 3 jaar 



Wij werken vanuit een plannend 
beredeneerd aanbod. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Doelen zichtbaar 
• Planmatig werken 
• Schaduwtoetsen 
• Methodes 
• Betekenisvol – ondernemend 
• Clusteren op doel 
• Groepsdoorbrekend werken 
• Cyclus HandelingsGericht Werken (HGW) 
 is uitgangspunt voor het bepalen van 
 het aanbod van de groep.

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

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Veiligheid 
• Vertrouwen 
• Respect 
• Écht contact 
• Betrokkenheid 
• Talentontwikkeling 
• Eigenaarschap 

Methode Kanjer 
Rots en Water (groep 6) 

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

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Eigenaarschap 
• Lerende houding 
• Inbreng bij passend aanbod 
• Doelen vanuit kindgesprekken
• Reflecteren  
• Aanspreken op gemaakte keuzes
• Leren leren strategieën worden actief ingezet 
• Gericht op interesses en talenten 

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

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Variatie in (coöperatieve) werkvormen 
• Leerstofgerichte instructies 
• Werken met een weektaak 
• Inzet verschillende werkplekken 
• Prikkelen van de actieve leerhouding 

Onze wijze van differentiëren. 

•	 Instructie
•	 Verwerking
•	 Leertijd

Zo zie je dat bij ons op school: 
Differentiatie op drie niveaus binnen een jaargroep; 
leerlingen krijgen passende instructie (verkort of 
verlengd) en verwerking op niveau. 

Groepsinstructie en daaruit voortvloeiend 
verlengde instructie, (zelfstandige) verwerking op 
niveau.

Inzet directe instructiemodel



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

(Fast Forward)

• Intrinsieke motivatie vergroten 
• Leren leren  
• Vanuit leerlijn gaan werken  
• Groepsdoorbrekend werken uitbouwen 
• Ontwikkelen en leren op diverse manieren 
• Eigenaarschap van leerlingen vergroten 
• Gepersonaliseerd leren 

Fysieke toegankelijkheid 

Motorische beperking: 
O  ja            X   deels 

Visuele beperking: 
O  ja            X   deels 

Auditieve beperking: 
O  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. 

We staan altijd open voor een gesprek.  

Schoolambitie (alle vakgebieden)


