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De visie van Kindcentrum Aelse hebben we als volgt geformuleerd:
Wij zijn één gezamenlijk kindcentrum en bieden innoverend basisonderwijs aan dat bepalend is voor alle elementen 
van de school. 
Kindcentrum Aelse is de plek en het onderwijsmodel waar we uitgaan van individuele kinderen, hun behoeftes en 
talenten. We denken aan kennisbronnen rond kinderen, waardoor kinderen een adaptief arrangement krijgen 
aangeboden. Op elk gewenst moment in hun ontwikkeling. 
Ons kindcentrum wordt gekenmerkt als een kindcentrum met een hart . Kinderen, teamleden en ouders zijn het 
kloppend hart. Al deze betrokkenen weten vanuit dit hart hoe je op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Ons 
basisonderwijs biedt een sterk fundament als voorbereiding op de veranderende maatschappij. Elsloo is de plek 
waar een nieuw onderwijsmodel wordt uitgevonden en uitgevoerd. Kijkend naar onze organisatie zien we 
kennisbronnen rond kinderen: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders, lokale en regionale 
kennisinstellingen, bedrijven en specialisten. Binnen het Kindcentrum zien we professionele teamleden die -naast 
instructie op maat- coördineren, coachen en begeleiden. 
De individuele leerlingen met hun behoeftes, talenten en digitale competenties zijn uitgangspunt, evenals het 
verwerven van eigenaarschap. Wij realiseren een veilige omgeving, met een durf te vragen  cultuur en bieden 
kinderen aan wat ze nodig hebben om zich te ontwikkelen. We leren door elkaar te helpen.
Kindcentrum Aelse is het bruisende, educatieve centrum van Elsloo. We leren van elkaar en groeien door te delen. 
We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. 

Binnen ons onderwijs zijn de volgende elementen herkenbaar:
- een goede basis voor de instrumentele vakken taal/spelling, (begrijpend) lezen en rekenen;
- wereldoriëntatie en cultuur aangeboden in thema's, waarin kinderen ruimte krijgen voor eigen keuzes en 
manieren van leren;
- veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind;
- veel aandacht voor de relatie van ieder kind met de wereld om hem heen;
- aandacht voor executieve vaardigheden als voorwaarde voor het leren;
- veel aandacht voor buitenonderwijs en diverse leefstijlen.

Onze leerlingen komen uit heel Elsloo en de nabije omgeving. Wij zien binnen ons kindcentrum dan ook een 
afspiegeling van de maatschappelijke omgeving.



Ons kindcentrum wordt gekenmerkt als een kindcentrum met een kloppend hart. Dat betekent dat alle betrokkenen 
vanuit hun hart op een respectvolle wijze met elkaar en met hun omgeving omgaan. De essentiële kernwaarden  
zijn: Eigenheid, verantwoordelijkheid, openheid, veiligheid en saamhorigheid. 
Eigenaarschap en talentontwikkeling zijn de peilers van ons onderwijs. In één doorlopende lijn leren de kinderen hoe 
zij moeten leren. De benodigde vaardigheden hiervoor worden vanaf groep 1 t/m groep 8 aangeleerd. Dit gebeurt in 
een omgeving waarin de kinderen ontdekkend en onderzoekend aan de slag kunnen gaan. Zij leren met en van 
elkaar, zowel binnen de eigen groep als binnen één leerjaar (bijvoorbeeld de groepen van leerjaar 4). Dit gebeurt 
binnen en buiten. We maken gebruik van diverse leermiddelen en (digitale) bronnen. Op deze wijze leveren wij 
flexibele kinderen af die hun plek in de steeds veranderende maatschappij kunnen vinden.  
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School biedt ondersteuning aan NT2 
leerlingen 2

School biedt ondersteuning op het 
gebied van executieve vaardigheden 4

School biedt ondersteuning middels 
buitenonderwijs 4
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preventieve dyslexiezorg

sociaal pedagogisch werk

logopedie

ergotherapie

buitenonderwijs, zowel op niveau 1-2 als op zorgnveau drie in één op één 
situaties of inkleine grepen. Executieve vaardigheden, 4x wijzer thematisch 
onderwijs uitgaande van MI.

Bij locatie onderbouw is een schoolgaard gerealiseerd en ook op de 
bovenbouw zijn er mogelijkheden gecreëerd voor buitenonderwijs. 
Invalidentoilet BB en OB. Extra werkplekken BB, professionele keuken.



Coachende vaardigheden van leerkrachten Traject didactisch coachen 2021

Doorgaande leerlijnen Leerlijnen rekenen en begrijpend leezn 
verder uitbouwen, thematisch werken en 
verbreden.

2021-2022

Herinrichting buitenruimte OB en BB Verder ontwikkeling schoolgaard (OB) en in 
alternatieven t.b.v. meer buitenonderwijs BB

2021-2023

Werken in jaargroepen Groepsdoorbrekend werken binnen 
jaargroepen om verschillende niveaus goed 
te bedienen.

2021-2023

Mijn Rapportfolio Vulling van rapportage en leerlingvolgen 
uitgaande van doelen en eigenaarschap 
leerlingen.

2020-2022


