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Ons onderwijs in een notendop 

 

 

Goed, eigentijds en aantrekkelijk onderwijs 
Wij streven naar een uitnodigende leeromgeving en optimale resultaten. We richten ons onderwijs 
zo in dat ieder kind en ieder teamlid zich wil blijven ontwikkelen. De onderwijsbehoefte van de 
kinderen neemt een centrale plek in binnen ons onderwijs.  
 
Dit ziet u terug bij ons in school: 
Kinderen en teamleden hebben een zelfstandige houding en leren met en van elkaar. 
Wij betrekken kinderen actief bij hun leerproces. Zo leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor 
hun eigen ontwikkeling en groei. 
De resultaten van ons onderwijs zijn op alle gebieden op of boven de norm die in de samenleving aan 
basisscholen wordt gesteld. 
Er wordt in principe op drie niveaus lesgegeven. Bij alle lessen worden vooraf duidelijke doelen 
gesteld. Zo kan ieder kind zich binnen de groep optimaal ontwikkelen. 
Er worden moderne methodes en leermiddelen gebruikt. Ook wordt met thema’s gewerkt waarbij 
21st century skills en onderzoekend leren een belangrijke plaats innemen. 
Er is een goede balans tussen de basisvakken rekenen, taal en (begrijpend) lezen en de overige 
vakken wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, bewegingsonderwijs en burgerschap. 
 

De kinderen werken van groep 1 tot en met 8 met een weektaak. 
Hiermee leren ze plannen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Zo 
kruisen de kinderen in groep 1/2 al zelf hun taak af wanneer ze klaar zijn. 
 
 
 
In alle groepen is bij het begin van de dag voor de 
kinderen de planning van die dag zichtbaar; het 
doel van lessen en activiteiten wordt elke keer 
duidelijk besproken en zichtbaar gemaakt. Zo 
weten de kinderen wat ze leren en waarom ze 
dat leren. 
 
 
 

We voeren steeds vaker kind gesprekken. In zo’n gesprek verwoordt het kind 
zelf wat hij denkt nodig te hebben om zijn doelen te bereiken. Door met het 
kind te praten willen wij het kind meer betrekken bij zijn eigen leerproces. 
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Schooljaar 21-22 
De school heeft zowel combinatiegroepen als een leerstofjaarklassensysteem. Dit schooljaar (21-22) 
zullen wij in januari starten met een instroomgroep kleuters groep 0-1. Tevens zijn er twee 
kleutergroepen 1-2, een combinatiegroep 2-3 en een combinatiegroep 3-4. Dit past bij de visie van 
de school op de ontwikkeling van het jonge kind wat zich in de eerste 6-7 levensjaren met name 
spelend en handelend ontwikkelt. Daarnaast krijgt het onderzoekend leren een grotere rol binnen 
het onderwijs van de school. De werkwijze in onze huidige groep 2-3 is niet in dit document 
beschreven. Het is een combinatie van wat er in de groepen 1-2 gebeurt en onze groep 3. De 
leerkracht van groep 2-3 stemt veel af met de collega’s uit de groepen 1-2 en groep 3. Hetzelfde 
geldt voor de leerkracht voor groep 3-4. Hier zal de afstemming plaatsvinden tussen de groep 2-3 en 
4.  
 
Activiteiten in de groepen 1-2 
In groep 1-2 wordt er vanuit thema’s gewerkt. De thema’s hebben o.a. te maken met de seizoenen, 
feesten, de familie, je eigen lijf, de boerderij, kunst, reizen en wonen. Er zijn 5 thema’s per jaar. De 
thema’s bestaan uit een startfase, een verdiepingsfase en een afrondingsfase. Aan alle thema’s 
worden activiteiten gekoppeld die te maken hebben met taal- en rekenontwikkeling, expressie en 
beweging. Er worden uitnodigende hoeken ingericht om het spel te verrijken en de echte wereld na 
te bootsen. 
 
Spel 
Het uitgangspunt van ons onderwijs is het werken vanuit spel. Spelend en handelend bezig zijn is 
belangrijk om ervaringen op te doen, de opgedane ervaringen worden later omgezet in 
denkhandelingen! Het is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Spelen is zelfs net zo 
belangrijk als rekenen, lezen en schrijven. Spelen is voor kinderen onmisbaar bij het ontwikkelen van 
sociale, emotionele ontwikkeling maar ook voor intellectuele en taalkundige vaardigheden. Fantasie 
en inleving zijn belangrijke elementen. In de groepen krijgt spel vorm in de huishoek of themahoek 
en ook in bijvoorbeeld de bouwhoek. Zo kan er een schoenenwinkel zijn in de klas waarbij de 
kinderen door spel ervaren hoe het in de echte wereld werkt. Ze kunnen experimenteren en 
oefenen. Daarnaast wordt er ook spelbegeleiding gegeven, waarbij de leerkracht een belangrijke rol 
speelt. De rol van de leerkracht wordt ingevuld door te observeren, iets toe te voegen aan het spel 
en door bijvoorbeeld mee te spelen met de kinderen. De hoeken in de klas worden samen met de 
kinderen ingericht, waardoor de kinderen een eigen inbreng hebben. Onderwijs maak je samen en de 
kinderen leren van elkaar! 
 
Taalactiviteiten 
Voor de taalontwikkeling wordt gebruik gemaakt van spel met spelbegeleiding en de Klankkast. Dit is 
een kast gevuld met laatjes gericht op taalontwikkeling zoals bijvoorbeeld een laatje voor rijmen, 
voor het herkennen van woorden, eerste letter van een woord etc. Voor de 
woordenschatontwikkeling werken wij met de methode Met Woorden in de Weer en LOGO 3000. Bij 
ieder thema worden ook passende prentenboeken gebruikt voor verhaalbegrip en de verteltafel. Er 
wordt zowel in de grote als in de kleine groep met de kinderen gewerkt en gespeeld. Naast de 
Nederlands taal is er ook aandacht voor de Engelse taal. Daarbij maken we gebruik van de methode 
Groove me. 
 
Rekenactiviteiten 
In groep 1 en 2, bij de kleuters, wordt gerekend vanuit een ontwikkelingsgerichte benadering. We 
werken aan de leerlijnen getalbegrip, meetkunde, meten, ruimtelijke oriëntatie en tijdsbesef. We 
werken er naar toe dat de kinderen aan het einde van groep 2 o.a. de eerste 20 cijfersymbolen 
herkennen, hoeveelheden kunnen ordenen op basis van meer, minder en evenveel.  
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Tevens synchroon kunnen tellen t/m 10, eenvoudige erbij/eraf vragen kunnen beantwoorden, 
voorwerpen kunnen sorteren (classificeren) op basis van eigenschappen (lengte, dikte, oppervlakte, 
inhoud/omvang, gewicht, tijdsduur, waarde, kleur) Ook werken we er naar toe dat ze de dagen van 
de week in de juiste volgorde kunnen benoemen. Voor de instructie van rekenen wordt gebruik 
gemaakt van de methode Alles Telt als bronnenboek. Daarnaast worden de materialen van de 
Rekenkast ingezet. Ook bevatten de kasten in de hoek allerlei ontwikkelingsmaterialen die met 
rekenen en ruimtelijk inzicht te maken hebben. Ook rekenactiviteiten vinden net als taalactiviteiten 
plaats in zowel de grote als kleine groep. 
 
Kringactiviteiten    
We onderscheiden de grote en de kleine kring. De grote kring is de centrale plek in de klas. Hier 
wordt de start van de dag gemaakt met de routines die daarbij horen. Welke dag is het, zijn alle 
kinderen er, wat gaan we vandaag doen? Ook vinden de sociale activiteiten als eten en drinken en 
lessen van de Vreedzame School en muzieklessen hierin plaats. De 
nieuwe thema’s worden geïntroduceerd, er wordt voorgelezen en er 
is de vertelkring. In de vertelkring vertellen de kinderen over eigen 
ervaringen en belevenissen.  
De kleine kring wordt op niveau aangeboden. Sommige kinderen 
krijgen nogmaals de uitleg die aan de groep is gegeven in de grote 
kring en worden op weg geholpen zelfstandig met de leerstof verder 
te kunnen werken. Andere kinderen krijgen juist een extra uitdaging 
aangeboden. Ze leren in deze kring bijvoorbeeld een letter, gaan 
aantallen splitsen of er vindt uitleg plaats over een knutselwerkje.  
 
 
Expressieactiviteiten 
De werklessen worden onder andere gebruikt voor expressie. De 
kinderen kunnen kleien, schilderen, knutselen, knippen, plakken, 
vouwen en tekenen. Er wordt gewerkt met verschillende materialen. Op deze manier wordt de 
creativiteit van de kinderen gestimuleerd. Er komen ook andere ontwikkelingsgebieden aan bod, 
zoals de fijn motorische ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling en de ruimtelijke oriëntatie.  
De verschillende hoeken (huishoek, bouwhoek e.d.) in de klas bevorderen de sociaal emotionele 
ontwikkeling, de fantasie en het rollenspel. 
 
Zelfstandig werken 
Het kiesbord (met diverse plaatjes van de activiteiten) gebruiken we tijdens de werkles, zodat een 
kind goed kan zien welke keuzes er zijn. 
Het kind kan zelfstandig een keuze maken met betrekking tot het spelen, werken en de weektaak in 
de klas. We gebruiken een stoplicht en een time timer om de kinderen te leren omgaan met 
uitgestelde aandacht.  
 
Bewegingsactiviteiten 
In groep 1-2 wordt veel aan bewegen gedaan. Er is aandacht voor een goede pengreep, er wordt 
geknipt en geplakt, gekleid en gevouwen. Allemaal activiteiten om te werken aan de fijne motoriek.  
Aan de grove motoriek wordt voornamelijk tijdens lessen bewegingsonderwijs en het buitenspelen 
gewerkt. Activiteiten zoals gooien, vangen, klimmen en klauteren, over een bank lopen dragen bij 
aan de ontwikkeling van de grove motoriek. Het streven is om groep 1-2 vier keer per week te laten 
gymmen waarvan er een keer per week een les is van de vakleerkracht gym in de gymzaal. De 
overige lessen zijn voor de eigen groepsleerkracht in het speellokaal. Er wordt dagelijks buiten 
gespeeld. 
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Activiteiten in de groepen 3-8 
  
Nederlandse taal 
 
Lezen  
In groep 3 wordt de echte stap gemaakt om te leren lezen. Lijn 3 is een methode voor aanvankelijk 
lees- én taalonderwijs. De methode wordt zeer gedifferentieerd ingezet. 
Het aanvankelijk lezen wordt voortgezet in de methode Karakter. Dit is een methode die we 
gebruiken vanaf groep 4 tot en met 6. In de methode is veel aandacht voor het voortgezet en 
technisch lezen. 
Het principe VOOR – KOOR – DOOR is een steeds weer terugkomende methodiek, zowel bij het 
aanvankelijk als bij het voortgezet technisch lezen. 
In groep 7 en 8 maken we gebruik van de RALFI-methode voor de kinderen die AVI-Plus nog niet 
bereikt hebben.  
  
Begrijpend lezen  
Dit gaat hand in hand. Hoe groter de woordenschat 
van een kind des te makkelijker worden teksten goed 
begrepen. We gebruiken de methode Nieuwsbegrip 
XL. Bij Nieuwsbegrip worden wekelijks nieuwe 
teksten en opdrachten aangeboden die te maken 
hebben met de actualiteiten uit het nieuws. De 
teksten zijn boeiend, actueel en van verschillende 
niveaus. Daarnaast biedt Nieuwsbegrip XL online 
andere soort teksten waarbij begrijpend lezen 
geoefend wordt. 
 
Woordenschat 
Voor woordenschat werken we volgens de werkwijze van Met Woorden in de weer. Er worden 
wekelijks verschillende woordclusters aangeleerd.  
 
Taal 
Met de methode TaalActief worden zowel Taal als Spelling aangeboden aan groep 4-8. Er is een 
duidelijk verband met ‘ Met Woorden in de Weer’.  Middels methode gebonden toetsen wordt er 
gekeken of leerlingen de informatie tot zich hebben genomen.  
 
Presentaties, werkstukken en boekbespreking 
Vanaf groep 5 en 6 wordt er van de leerlingen verwacht dat zij een boekbespreking en spreekbeurt 
houden. In groep 7 en 8 worden er één boekbespreking, één spreekbeurt en één werkstuk gemaakt. 
Daarnaast worden er in alle groepen presentaties gegeven of werkstukken gepresenteerd die 
gemaakt zijn tijdens het thematisch werken. In groep 4 houden de kinderen ook een boekbespreking 
om te oefenen. 
 
Schrijven 1-2 
We geven schrijfonderwijs aan de hand van de schrijfmethode ‘Klinkers’. Er worden verschillende 
activiteiten aangeboden die de kinderen voorbereiden op het schrijven van letters. Er wordt 
geoefend met de methodische vaardigheden, de ruimtelijke oriëntatie en oog-hand coördinatie. 
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Schrijven 3-8 
We geven schrijfonderwijs aan de hand van de schrijfmethode ‘Klinkers’. Deze methode sluit aan bij 
onze leesmethode in groep 3: ’Lijn 3’. Tijdens de schrijflessen wordt er gelet op de schrijfhouding, de 
schrijfbeweging en de pengreep. Er worden motorische oefeningen gedaan om de kleine motoriek te 
bevorderen. Er wordt de kinderen geleerd om een kritische houding ten aanzien van eigen 
handschrift te ontwikkelen. Richting de bovenbouw wordt er steeds meer aandacht gegeven aan 
creatief schrijven en het ontwikkelen van een eigen handschrift. 
 
Rekenen 
Het vak rekenen is één van de hoofdvakken van ons onderwijs. Al in de onderbouw wordt er gewerkt 
aan voorbereidende rekentaken. Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Wereld in getallen (WIG), 
een moderne methode die het realistisch rekenen op een gestructureerde manier aanbiedt.  
In de groepen 3 en 4 wordt het grotendeels via werkboeken aangeboden. In de groepen 5-8 wordt de 
methode voor het grootste gedeelte digitaal op de Chroom Books verwerkt.  
In groep 3 staan de getallen 1 t/m 20 centraal, ook starten we met klokkijken (hele en halve uren en 
kwartieren) en automatiseren.  
In groep 4 wordt het getalbegrip uitgebreid tot 100 en er wordt veel aandacht besteed aan 
klokkijken. Stapsgewijs worden ook de tafels aangeleerd. Het oefenen en begeleiden door ouders bij 
het leren van de tafels is erg belangrijk! Vanaf groep 5 komen de grotere getallen aan de orde met 
steeds opklimmende moeilijkheidsgraad; ook staat het automatiseren en digitaal klokkijken op het  
programma. In groep 6 wordt er een begin gemaakt met breuken en in groep 7 komen de procenten  
erbij.  In groep 8 moeten de leerlingen in staat zijn om de verschillende rekenkundige bewerkingen 
(grotendeels) zelfstandig uit te kunnen voeren om mede daardoor de aansluiting naar het voortgezet 
onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het onderdeel automatiseren krijgt extra aandacht 
omdat dit een belangrijke basis is bij het uitrekenen van complexere sommen.  
 
Wereldoriëntatie 
Kinderen ontdekken de wereld en zichzelf via thematisch spelend en onderzoekend leren in vijf 
thema’s verspreid over het jaar. Als school hebben we een methodiek ontwikkeld waarbinnen de 
leerlingen in thema’s spelend en onderzoekend leren. We werken eraan dat de kinderen bij het 
verlaten van de school kritische burgers zijn, die kunnen samenwerken en onderzoekvaardigheden, 
probleemoplossend vermogen en ICT-vaardigheden hebben. Tevens is er aandacht voor 
eigenaarschap van de kinderen.  
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Topografie 
Vanaf groep 6 werken de leerlingen met Geobas. Zo leren ze de topografie van Nederland, Europa en 
de wereld.  
 
Verkeer 
De kinderen werken sinds 2019 met een nieuwe methode van Veilig Verkeer Nederland. Groepen 3 
en 4 werken met werkbladen. Groepen 5 t/m 8 verwerken de lessen digitaal. 
De lessen worden ondersteund door filmpjes en lesmateriaal op het smartboard. Naast theorie is er 
aandacht voor de praktijk. In groep 7 hebben de leerlingen een praktijkexamen en in groep 8 doen de 
kinderen een theorie-examen.  
 
Weektaak 
Tijdens de week krijgen de kinderen de gelegenheid om zelfstandig taken te plannen en uit te 
voeren. De taken zijn afgestemd op het niveau van de kinderen. Activiteiten tijdens de weektaak zijn 
o.a. rekenen, spelling, taal, lezen, techniek, leren voor een toets, het maken van een werkstuk of 
spreekbeurt, praktijklessen, huiswerkopdrachten. 
Regelmatig is er overleg met de leerkracht om het proces samen door te nemen. In dit gesprek wordt 
aan de kinderen gevraagd waar ze nog extra aan willen werken en wat ze daarvoor nodig hebben. De 
kinderen leren doelen te stellen en ervaren dat een afgesproken doel wel of niet behaald kan 
worden. Ook ervaren ze dat ze zelf invloed erop uit kunnen oefenen. 
 
Inloopochtend 
Vijf keer per jaar worden ouders/grootouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld te kijken in de 
klas. Van 08.30 uur tot 08.45 uur geeft de leerkracht een les waarbij de kinderen samen met ouders 
werken aan een opdracht. Dit kan een spel zijn, maar ook een rekenopdracht of een taalopdracht. 
Elke keer staat er een ander thema centraal tijdens de inloopochtend (rekenen, taal, creatief, DVS).  
 
Huiswerk 
In de eerste schooljaren is huiswerk niet direct een verplichting. Wel is het van belang dat ouders 
kinderen thuis ook stimuleren om te lezen. 
Daarnaast kan het prettig zijn voor het kind om thuis te lezen, de spellingsregels en de tafels te 
oefenen. Oefening baart kunst. 
In de laatste schooljaren wordt er wel verwacht dat er huiswerk gemaakt wordt. Er vindt een 
opbouw plaats in hoeveelheid werk en diversiteit. Te denken valt aan topografie oefenen of 
spreekbeurt voorbereiden. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen verplicht huiswerk mee. 
 
MRT 
Goede motorische vaardigheden zijn voor kinderen erg belangrijk, zij gebruiken deze vaardigheden 
de gehele dag. Het is voor jonge kinderen de meest primaire contactvorm en tijdens het opgroeien 
blijft bewegen belangrijk. 
Kinderen bouwen hun bestaan hiermee uit: het leren omgaan met anderen, het leren helpen en 
geholpen worden, het kunnen leggen van contacten, het jezelf kunnen meten aan anderen, dit 
alles wordt in sterke mate gevoed vanuit spel- en bewegingssituaties. Het leren van jonge kinderen 
gaat vaak van grijpen naar begrijpen: bewegen is leren, leren is bewegen. 
MRT is het verlenen van extra hulp bij het bewegen aan kinderen die een achterstand hebben 
opgelopen of hiaten hebben in hun motorische ontwikkeling. Deze extra hulp wordt naast de 
reguliere lessen bewegingsonderwijs gegeven. MRT wordt wekelijks aangeboden gedurende een 
aantal maanden. Kinderen kunnen bij de achterstand in hun motorische ontwikkeling problemen 
hebben bij het deelnemen aan spel- en bewegingssituaties met leeftijdsgenoten, op andere 
vakgebieden en bij hun persoonlijkheidsontwikkeling (sociale en emotionele ontwikkeling).  
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Het doel van MRT is om de achterstanden in de 
motorische ontwikkeling te verkleinen door extra 
tijd en aandacht te geven aan het kind in 
bewegingssituaties op maat. Met specifieke 
leerhulp kan de bewegingsontwikkeling extra 
gestimuleerd worden, waardoor het kind beter en 
met meer plezier deel kan nemen aan het reguliere 
bewegingsaanbod op de school 
(bewegingsonderwijs en schoolplein) en buiten de 
school (buitenspelen en sport). 
MRT kan worden aangeboden voor de grote 
motoriek (bewegingsonderwijs, buitenspelen, 
sport) en de kleine motoriek (schrijven). 
 
Motorlab (t/m groep 3) 
Een Motorlab is het combineren van bewegen en 
leren. In een Motorlab ontwikkelt een kind 
motorische vaardigheden en kan op een speelse 
manier taal- en rekenonderdelen bewegend 
ervaren. 
De oefeningen hebben betrekking op grove en fijne 
motoriek, bewegend rekenen en taal. 
De thema's van de stations zijn o.a. balanceren, springen, rollen, fijne motoriek spelen & contact 
spelen. Ook kan er een onderdeel ‘bewegend leren’ erin zitten: al springend rekensommetjes maken 
bijvoorbeeld. 
In Amerika is aangetoond dat een Motorlab een positief effect heeft op het leren lezen en het gedrag 
in de klas 
 
Activiteiten die groep overstijgend zijn of die gelden voor de groepen 1 t/m 8 
 
De Vreedzame School 
 
Onze school werkt met het programma de Vreedzame School waarvan de uitgangspunten de basis 
vormen van ons pedagogisch handelen. Om de doelen van ons onderwijs vorm te geven, willen wij 
als school een gemeenschap zijn waar iedereen zich gehoord en gezien voelt; kinderen, teamleden 
en ouders. Een school waar iedereen ‘er toe doet’. 
Binnen het programma van de Vreedzame School leren kinderen o.a. hoe om te gaan met conflicten. 
Ze leren vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig beslissingen te kunnen nemen en 
verantwoordelijkheden te kunnen dragen. 
Dit doen wij door het volgen van de lessen van de Vreedzame School. 
De lessen zijn in het schooljaar verdeeld over de volgende blokken:  
We horen bij elkaar 
We lossen conflicten zelf op 
We hebben oor voor elkaar 
We hebben hart voor elkaar 
We dragen allemaal een steentje bij 
We zijn allemaal anders (groep 8 Afscheid) 
 
Alle nieuwe leerkrachten krijgen een aantal trainingen in het werken met het programma. De 
volgende onderwerpen komen aan bod in deze trainingen:  
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het vergroten van en bewust worden van de vaardigheden in conflictoplossing bij leerlingen en bij 
leerkrachten 
het fysiek en verbaal geweld in en om de school zo gering mogelijk houden 
het vergroten van verantwoordelijkheden van kinderen in de school en de klas 
het werken aan een veilig schoolklimaat 
het geven van een stem aan kinderen en zorgen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt 
 
De school werkt met maatjesgroepen dat wil zeggen dat groepen van verschillende jaargangen 
maatjes zijn voor heel het jaar. Deze twee groepen nemen dan initiatieven om samen activiteiten te 
ontplooien, zoals voorlezen bij elkaar, samen te zingen, etc..  
Daarnaast werken we met de steractie. Kinderen kunnen de ster van de klas en de school worden als 
ze zich extra goed inzetten om iedereen erbij te laten horen. De steractie is verbonden aan de 
thema’s van de blokken. Aan het einde van een blok wordt de ster van de klas in het zonnetje gezet. 
 
In de groepen worden ook groepsvergaderingen gehouden. Groepsvergaderingen zijn gericht op het 
creëren van een democratisch orgaan in de school, waarin kinderen vanaf groep 3 daadwerkelijk 
mogen meebeslissen over zaken die hun aangaan.  Het invoeren van de groepsvergadering geeft 
kinderen op een verantwoorde manier een stem, leidt tot een verhoging van de betrokkenheid van 
de kinderen en beïnvloedt het sociale klimaat in de groep op een positieve manier. 
 
Vanuit de visie en uitgangspunten van De Vreedzame School hebben we een grondwet waar we ons 
met elkaar aan houden en waar we gezamenlijk invulling aan geven. 
 

 
Kunst en cultuur 
Creativiteit is belangrijk.  We hebben ons hierin ontwikkeld en steken daar ook in dit schooljaar weer 
extra tijd en energie in (mede door een subsidie vanuit de gemeente). Zo worden de leerlijnen goed 
afgestemd op de school en krijgt dans binnen de 
Brede School extra aandacht. 
Als school zijn we in het bezit van een heleboel 
materialen; o.a. soldeerbouten en figuurzagen. We 
hebben in school de methode Laat maar zien 
geïmplementeerd. Deze methode geeft een goede 
doorgaande lijn op het gebied van beeldende 
vorming.  
Ieder jaar gaan leerlingen van alle klassen naar een 
museum en bezoeken een voorstelling. Daarnaast is 
er in de groepen aandacht voor muziek, drama en 
tekenen, handvaardigheid. We werken hier samen 
met gastdocenten.   
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Daarnaast organiseren we twee keer per jaar crea workshops van ieder 2 lessen. Leerlingen kunnen 
dan zelf aangeven waar ze aan deel willen nemen. We hebben 5 keer per jaar een open podium 
waarbij leerlingen voor elkaar optreden. Het laatste open podium van het jaar nodigen de leerlingen 
de ouders uit om ook te komen kijken. Eind groep 8 wordt er een musical opgevoerd.  
 
ICT onderwijs 
In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van een Smart board. De leerlingen van groep 5 t/m 8 
hebben een eigen Chroom Book. Daarnaast zijn er Chroom Books beschikbaar voor de leerlingen van 
groep 4. Groep 1, 2 en 3 hebben de beschikking over een aantal Ipads per groep. 
 
Engels 
Engels wordt in alle leerjaren gegeven.  Hiervoor gebruiken we de methode: Groove.me. Dit is een 
digibord lesmethode Engels voor groep 1 t/m 8. Het is de eerste complete lesmethode Engels waarbij 
muziek de basis is van alle lessen. In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen 
Engels te leren, daarbij komen alle vaardigheden aan bod. De lessen beperken zich niet tot alleen de 
woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend bij het thema. 
 
Bewegingsonderwijs 
De gymlessen voor groep 1-2 worden gegeven door de eigen leerkracht. Daarnaast krijgen de deze 
leerlingen 1 keer per week gymles van een vakleerkracht. 
  
De gymlessen voor de groepen 3 tot en met 8 worden verzorgd door twee vakleerkrachten. Er wordt 
2 keer 45 minuten gegymd.  Daarnaast worden er regelmatig gastlessen georganiseerd om de 
leerlingen kennis te laten maken met sporten.  Na de les wordt er van de leerlingen verwacht dat zij 
zich opfrissen. Voor de jongens en meisjes zijn er verschillende kleedruimtes. 
 
Themaweek de Lentekriebels 
Wij doen ieder jaar mee aan de themaweek “Lentekriebels”. Er zal een verscheidenheid aan 
activiteiten in de klas maar ook buiten de klas zijn: gedichten maken, knutselen, boerderijbezoek en 
nog veel meer. Wij sluiten de week af met een Lenteontbijt.  
Komend schooljaar zullen de lessen die betrekking hebben op relationele en seksuele vorming 
gedurende het hele jaar aan bod komen. Tijdens deze lessen wordt er stilgestaan bij onderwerpen 
die binnen dit thema vallen. Deze lessen worden door de eigen leerkracht gegeven, passend bij de 
leeftijd van de kinderen. 
 
 
 
 


