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Pedagogisch: 
Als school zien wij het als taak om te onderzoeken en ontdekken welke talenten een kind in zich heeft. Wij geloven 
dat deze focus op talent zorgt voor zelfvertrouwen, motivatie en trots. Dit zijn belangrijke basisfactoren om te 
komen tot betekenisvol leren en leven. Het is ons doel om de aanwezige talenten van leerlingen tijdens hun 
schooljaren naar boven te halen om leerlingen cognitief en sociaal zo goed mogelijk voor te bereiden voor een 
passende vorm van vervolgonderwijs en te vormen tot respectvolle, coöperatieve en competente wereldburgers. 
Ook streven wij ernaar om de vakgebieden op den duur vanuit een geïntegreerd aanbod aan te bieden, waardoor de 
cohesie tussen de onderlinge vakgebieden meer ontwikkeld wordt, er meer onderlinge samenhang ontstaat en 
uiteindelijk meer leerwinst voor de leerlingen zal ontstaan. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind te 
volgen, gebruiken wij ZIEN als leerlingvolgsysteem. Hierbij vormen met name betrokkenheid en welbevinden een 
belangrijke basis. Ook meten we op deze manier de veiligheidsbeleving van de kinderen.  
 
Didactisch:  
De basis van ons onderwijsconcept komt voort uit een handelingsgerichte aanpak die we a.d.h.v. de uitgangspunten 
van 'groepsplanloos werken' vorm geven. Uniformiteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid, opbrengstgerichtheid en 
(administratief) werkdrukverminderend zijn hier belangrijke uitgangspunten bij. 3x Per jaar worden alle groepen 
besproken met de IB-er en de leerkracht. Vanuit hier worden er aanpassingen gedaan in arrangement of aanpak. 
We streven hierbij naar een dynamische aanpak waarbij vanuit het professioneel handelen van de leerkracht 
aanpassingen tussentijds kunnen worden gedaan in aanpak en/of arrangement (basisgroep, verlengde of verkorte 
instructie). Deze worden wel altijd in samenspraak met de IB-er gedaan. De gezonde focus op de kernvakken Taal, 
Lezen en Rekenen zien wij als een belangrijke voorwaarde om leerlingen ook zelfredzaam te maken en kansen tot 
ontwikkeling te bieden. In de groepen 5 t/m 8 maken wij gebruik van Snappet waarbij het uitgangspunt ligt om élk 
kind in zijn eigen niveau zo goed mogelijk te bedienen. De rol van de leerkracht blijft echter cruciaal. Als 
instructiemodel hanteren we bij de kernvakken het DIM-model. Hierbij zorgen we ervoor dat de doelen 
(omschreven naar de kinderen) van de les zowel visueel als auditief worden aangeboden waarbij we de intrinsieke 
motivatie van de leerlingen meer willen ontwikkelen. In ons lesrooster is er veel aandacht voor technisch lezen. In 
Kerkrade is 16% van de bevolking laaggeletterd (11,9% gem. in NL.). We streven er dan ook naar om kwalitatief goed 
leesonderwijs te verzorgen, waarbij veel aandacht is voor leesbevordering en het ontwikkelen van leesmotivatie.  
3 Keer in de schoolloopbaan van een kind nemen wij de NSCCT af, in de groepen 4,5 en 6. Met behulp van deze 
resultaten kunnen wij als school uitspraken doen of de leerresultaten die kinderen bij ons op school laten zien 
overeenkomen met het leerpotentieel vanuit de NSCCT (schoolniveau). Daarbij kunnen de leerkrachten zien hoe 
hun instructieniveaus in de klas zijn verdeeld en kunnen hier nog beter hun onderwijs op afstemmen 
(groepsniveau). Mocht de uitslag van de NSCCT zeer verschillen met de resultaten op de methodegebonden/Cito 
toetsen dan kan op basis hiervan eventueel verder onderzoek gedaan worden (intern of extern) om het 
onderwijsaanbod nog beter af te stemmen op de behoeften van het kind (leerlingniveau).  
Vanaf eind groep 6 kunnen wij op basis van de verzamelde gegevens (Cito, methode-geboden toetsen en 
observaties) al een voorlopig advies geven richting uitstroom VO. Op deze manier worden leerlingen én ouders 
vroegtijdig meegenomen in een voorlopig advies, zodat in groep 8 leerlingen en ouders niet voor onnodige 
verrassingen komen te staan. Cito LOVS gebruiken wij als Leerlingvolgsysteem voor de niet-methode gebonden 
toetsen. Daarnaast gebruiken wij ook Parnassys als leerlingvolg-/administratiesysteem. We streven ernaar dat elke 
leerling op een competente manier zijn eigen ontwikkeling zo goed mogelijk kan doorlopen. Het komt wel eens voor 
dat een leerling niet in staat is, meestal vanwege cognitieve (on)mogelijkheden, om de einddoelen van groep 8 te 
behalen. Hierdoor is het mogelijk dat we voor deze leerlingen de leerlijn aanpassen op individueel niveau, zodat het 
kind in zijn eigen groep toch de basisschoolperiode kan afmaken. 



Het vertrekpunt voor de inhoud van ons onderwijs vormen onze leerlingen. We streven ernaar dat elke leerling de 
mogelijkheid krijgt om zijn eigen talenten te ontdekken, onderzoeken en verder te ontwikkelen. Wij geloven dat 
deze focus op talent zorgt voor zelfvertrouwen, motivatie en trots. Via ZIEN proberen we het welbevinden van 
kinderen te monitoren. De kernvakken Taal, Lezen en Rekenen vormen bij ons de basis om van daaruit de overige 
vakken meer vanuit een geïntegreerd aanbod te presenteren waarbij het Cultuur-onderwijs een centrale rol speelt. 
Kijkend naar de laaggeletterdheid in Kerkrade, ligt onze focus nu vooral op (technisch) leesonderwijs.  
Door onder andere onze handelingsgerichte aanpak zorgen we ervoor dat we de ontwikkeling van onze leerlingen 
goed blijven volgen waarbij een preventieve zorgaanpak ons uitgangspunt is.

24-04-2014







2

4

2

2

School biedt ondersteuning aan leerlingen 
met zwakke cognitieve capaciteiten. 4
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Consultant

Onderwijsadviesbureau

GGZ-instellingen

Taal-/leesspecialist

IB-er

Rekenspecialist

Ambulant begeleider cl. 2

dyslexiebehandelaar

Outreachende zorg

Paramed.zorgverleners

Leerplichtambtenaar
Veilig Thuis

Tablets en laptops, Snappet, BOUW, moderne extra 
ondersteuningsmaterialen t.b.v. de kernvakken, orthotheek met kwalitatief 
goede literatuur én RT-materiaal

Lessen volgens DIM-model, 'groepsplanlooswerken' bij de kernvakken, 
aandacht voor dagelijks leeskwartier (gr. 1 - 8), inloopmomenten

Na brand '20 volledig gerenoveerd, schoolbieb; 'Bibabolo', keuken van KDV 
Reuzefijn; tijdens schooltijd te gebruiken, groene omgeving met ruime 
speelplaatsen, invalidentoilet en rolstoelvriendelijk.

Vakleerkrachten gym&muziek, vaste onderwijsassistenten (2) in de onder- 
en middenbouw. RT-er voor 1 dag per week. 



De ontwikkeling van kleuters monitoren 
met een registratiesysteem. 

Implementatie van de Leerlijnen van 
Parnassys ---> scholing 

Schoolperiode 
2021-2022

De sociaal-emotionele ontwikkeling van 
kinderen monitoren en begeleiden.

Implementatie van het systeem ZIEN, 1-2 
leerkrachten (met IB) die zich hierin scholen. 

Schoolplanperiode  
2021-2023

Onderwijs beter op de behoeften van het 
kind afstemmen.

Teamscholing vanuit Bureau Wolters. Schoolperiode 
2021-2023 

Betere resultaten bij AVI/DMT genereren. Leesbeleid ontwikkelen door 
taal-/leesspecialist.

Schoolplanperiode  
2021-2023

Bewust bekwaam handelen van 
leerkrachten in de onderwijs-en 
ondersteuningsniveaus 1 t/m 5

- Onderwijsplannen kernvakken 
- Vaste afspraken binnen de onderwijs- en on 
    -dersteuningsniveaus. 

Schoolplanperiode  
2021-2023


