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We zorgen ervoor dat de kinderen toegerust worden met 
basiskennis en vaardigheden waarmee zij met vol vertrouwen hun vervolgopleiding kunnen kiezen. 
Wij stemmen het onderwijs af op de eigen ontwikkeling van het individuele kind en streven ernaar dat elk 
kind zich op zijn/ haar gemak voelt. Het volgen van PBS en het bieden van rust en structuur, ondersteunt 
ons hierbij. 
Wij waarderen de verschillen die er tussen kinderen zijn en helpen ieder kind op zijn niveau zoveel 
mogelijk verder in zijn ontwikkeling. Wij zorgen ervoor dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig 
hebben. 
Daarbij richten wij ons onderwijs op het overbrengen van de noodzakelijke kennis en op de ontwikkeling 
van verstandelijke, sociale, emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. 
We willen niet alleen kennis overbrengen. We hebben ook oog voor een goede omgang met elkaar, voor 
gevoelens, voor het kunstzinnige, voor onze cultuur en voor het grote goed van een gezond lichaam. Een 
goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten, leerkrachten en leerlingen en leerlingen onderling, 
ondersteunen ons hierbij.



Binnen onze kansrijke combinatie groepen richten wij ons op 3 pijlers. 1 Het verbinden van jaargroepen en 
instructie middels het werken aan de hand van de leerlijnen bij rekenen, spelling, begrijpend- en technisch 
lezen. Daarna wordt dit uitgebreid naar andere vakgebieden. 2 Een kwalitatief goede instructie van de 
leerkracht is van zeer groot belang. Intensiveren, verrijken en verbreden, worden daar waar nodig 
toegepast. 3 Sociaal, coöperatief (ver)werken wordt ingezet om de ontwikkeling van de verstandelijke, 
sociale, emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden te bevorderen. Coöperatieve 
leerstrategieën worden ingezet, evenals het programma PBS en het project 'Beweeg me te leren'. 
Om alle kinderen zo goed mogelijk te volgen en in te kunnen spelen op de specifieke onderwijsbehoeften, 
volgen wij de kinderen vanuit de cyclus OGW en HGW.
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IB-er

IB-er/specialist cluster

IB-er/specialist cluster

Ambulante begeleiding

Senso-motoriek parcours waarbij bewegen en leren gecombineerd 
wordt. 
BOUW > leespreventie

Aansturing door leerkrachten, ergotherapeute en stagiaires van Zuyd 
Hogeschool.

Rolstoel toegangkelijk



De kinderen een onderzoekende houding 
aanleren. 

Kennis opdoen m.b.t. O&O en W&T en 
activiteiten uitvoeren en evalueren. 
Zie jaarplan 2020-2021

2020-2024

De activitieve betrokkenheid en het 
eigenaarschap van de kinderen bij rekenen 
en lezen vergroten.

Nascholing Nieuwsbegrip, rekenen en Gynzy 
Toepassen in de praktijk met 
evaluatiemomenten. 
Zie jaarplan 2020-2021

2020- 2022 

Ongewenst gedrag van kinderen analyseren 
om tot een effectieve aanpak te komen.

Nascholing SWPBS 
Zie jaarplan 2020-2021

2020-2022

Ouderbetrokkenheid vergroten Nascholing, eigen school in kaart brengen, 
afspraken maken. 
Zie jaarplan 2020-2021

2020-2021


