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1.1 Historie 
Samenlevingsschool De Lisdodde is in het schooljaar 2017-2018 gestart als school 

en ontstaan uit een samenvoeging van basisschool ’t Vonder en Kindcentrum de 

Wennepe. De samenlevingsschool valt onder de nieuwe stichting 

Samenlevingsscholen waarin Stichting Accrete (voor protestants-christelijk 

onderwijs) en Op Kop (voor openbaar onderwijs) met elkaar samenwerken.  

 

In de afgelopen drie schooljaren is er op een aantal terreinen gewerkt aan het 

vormgeven van een nieuwe visie voor deze nieuwe school. Dit document is de 

verzameling van al deze investeringen om te komen tot een visie op het onderwijs 

en de toekomst van De Lisdodde in Wanneperveen.  

 

1.2 Waarom doen we dit? 
Met het ontstaan van De Lisdodde zijn twee onderwijsvisies, twee culturen, twee 

teams en twee scholen samengevoegd tot één school. Aan de basis daarvan heeft 

een heel proces gestaan van (ver)kennen van: 

▪ de visie op leren  

▪ de gezamenlijkheid  

▪ de invulling van de identiteit.  

 

Met als doel het vormgeven van een nieuw team en een nieuwe school.  

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van bouwen aan de nieuwe 

school en het nieuwe team. Met de komst van de nieuwe schoolleider (schooljaar 

2019-2020) ontstond geleidelijk de behoefte om te komen tot een herijking van 

alles wat in de voorafgaande jaren was ontstaan en ontwikkeld. Daarbij komt dat 

er ook een hele directe aanleiding voor is, namelijk de planvorming om te komen 

tot een nieuwe school.  

Om de nieuwe school te kunnen bouwen vanuit de inhoud en de visie op 

onderwijs, wordt gekeken naar wat al op papier staat, met dit document maken 

we daarvan zowel een samenvatting, een herijking, een verdieping als een 

concretisering.  

 

1.3 Nieuwsgierig onderzoeken 

Op onze school willen we aansluiten bij de natuurlijke nieuwsgierigheid van onze 

leerlingen. Vanuit die nieuwsgierigheid bieden wij een omgeving waarin de 

leerlingen op onderzoek kunnen. In hun nabije omgeving, op school en in 

Wanneperveen. En ook in de wereld die verder om hen heen ligt.  

Op onderzoek betekent ook dat we de leerlingen de ruimte en de mogelijkheden 

willen bieden om hun talenten te ontdekken en te onderzoeken. Wij zijn en blijven 

nieuwsgierig naar deze talenten en dagen leerlingen uit om ook uit hun 

comfortzone op onderzoek te gaan.  

Hierbij maken we gebruik van dat wat aanwezig is in ons team, binnen de school, 

maar ook bij ouders en in de directe omgeving waarin de school staat.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 De Lisdodde 
Met dit visiedocument willen we inhoud geven aan onze kernwaarden, aan waar 

we voor staan en waar we voor gaan. Wij willen onze leerlingen op weg helpen in 

een samenleving die voortdurend in beweging is. Onze leerlingen komen bij ons 

van school af met een rugzak vol die hen verder helpt in deze samenleving, om 

mee verder te kunnen leren en ontwikkelen.  

Met dit visiedocument geven we woorden aan hoe we daaraan willen bijdragen. In 

de wetenschap dat ontwikkeling nooit ophoudt. 

1 Inleiding 
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1.5 Leeswijzer 
In dit document nemen wij u als lezer mee in onze visie op onderwijs. Hierover 

hebben wij als team op verschillende manieren nagedacht over wie wij zijn als 

(nieuwe) school en waar we voor staan in ons onderwijs. Hierbij hebben wij de 

onderstaande hoofdstukken gevuld.  

 

Hoofdstuk 2: 

▪ Identiteit (wat is onze basis voor de samenlevingsschool?) 

▪ Missie (wie zijn we en wat is onze primaire opdracht?)  

▪ Kernwaarden (waar staan we voor?) 

▪ Wat doen we nu al en vinden wij belangrijk ? (wat doen we nu al en willen we 

behouden?) 

 

Hoofdstuk 3: 

▪ Ambities (waar gaan wij voor?)   

▪ Ontwikkeling (waar gaan we naar op weg?) 

▪ Onze visie op onderwijs (hoe doen wij dat dan?) 

 

Hoofdstuk 4: 

▪ Onderweg (Waar gaan wij mee aan de slag?) 

 

   



 

 

 
5 de Mevrouwen  |  Verdieping visie Lisdodde Wanneperveen  | Versie: Concept september 2020 

 

 

 

2.1 Samenlevingsschool 

De Lisdodde is een die ontstaan is vanuit twee identiteiten. Dat heeft gemaakt dat 

in het proces van totstandkoming van de nieuwe school een identiteitscommissie 

zich heeft gebogen over het profiel van de school. 

Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten aangaande identiteit van de 

school: 

▪ Leerlingen zijn wereldburgers, we onderzoeken de wereld dichtbij 

(Wanneperveen) en ver weg (de wereld); 

▪ Leerlingen staan zelfbewust en onderzoekend, vanuit openheid naar anderen, 

in de wereld; 

▪ Leerlingen staan duurzaam in het leven vanuit verantwoordelijkheid voor de 

omgeving; 

▪ Leerlingen leren zich breed oriënteren, ook op het gebied van 

levensbeschouwing. Dit doen zij in vertrouwen, dialoog en ontmoeting vanuit 

een respectvolle houding.  

 

Als team betekent dit dat wij de leerlingen laten kennismaken met andere 

culturen en overtuigingen. Wij benutten hierbij de achtergronden van de 

leerlingen en kijken wat er leeft in en buiten de school.  

 

2.2 Onze missie 

Vanuit diverse processen in de afgelopen periode is veel informatie opgehaald 

over waar dit team voor staat. De missie van De Lisdodde is hieruit gedestilleerd. 

 

Wij staan ervoor dat wij onze leerlingen goed voorbereiden op een leven lang 

ontwikkelen en leren. Dat betekent dat wij leerlingen helpen en leren om: 

▪ Verantwoordelijkheid te willen en kunnen nemen; 

▪ Op ontdekking uit te gaan en zo de vele facetten van leren te leren kennen; 

▪ Hun nieuwsgierigheid beet te pakken om te leren en te begrijpen; 

▪ Bewuste keuzes te maken met betrekking tot het eigen leren; 

▪ Open te staan voor anderen en de samenwerking op te zoeken.  

 

Ons motto is dan ook: 

 

Vanuit verwondering samen ontdekken! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Kernwaarden 

Onze kernwaarden zijn gedurende het fusieproces tot stand gekomen. Met dit  

visiedocument proberen we meer inhoud te geven aan deze kernwaarden. 
  

2 Het onderwijs op de De Lisdodde  
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Leerlingen Leerlingen
Op De Lisdodde  kun je ontdekken in een uitdagende leeromgeving. Blijvend ontwikkelen is ons uitgangspunt in het onderwijs.

Wij hechten aan een onderzoekende houding en stimuleren die. Wij nemen jou mee in jouw leerproces, waarvan jij eigenaar bent.

Wij dagen je uit om nieuwsgierig te zijn en te blijven. Ondernemerschap, ideeën, inspireren bij ons is daar alle ruimte voor.

Op school en in de groep verwonderen we elkaar door te delen. Jouw ontwikkeling is voortdurend in beweging, ons onderwijs daarom ook.

Leren doen we op de Lisdodde in en buiten de school. Wij betrekken jou als leerling en bevragen jou op wat jij nodig hebt. 

Wij nodigen andere mensen uit om ons hun wereld te laten zien. 

Ouders Ouders
Een ouder is bij ons van harte welkom in de school en in het onderwijs. Delen van vernieuwing met ouders is vanzelfsprekend voor ons.

Ook digitaal betrekken wij ouders bij ons onderwijs en dat van hun kind. Samen bouwen wij aan de school. 

Ouders mogen van ons verwondering brengen in ons onderwijs. Kennis, talenten en inspiratie vanuit ouders horen wij graag. 

Wij nodigen ouders uit om deel te nemen binnen de school. 

Team Team
Als team delen wij ideeën met elkaar. Op de Lisdodde zijn en blijven we in beweging.

In de lessen inspireren wij de leerlingen door een te delen. Technologische en digitale middelen ondersteunen ons onderwijs. 

Er zijn bij ons meedere wegen die naar antwoorden en oplossingen leiden. Wij investeren als team in onderwijsontwikkelingen. 

Wij zijn steeds weer bezig met ontwikkelen van ons onderwijs. Wij denken en kijken vooruit en maken samen stappen.
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Leerlingen Leerlingen
Bij ons op school verrijken we elkaar met ervaringen en samenwerken. Leren doe je bij ons op school met elkaar en aan elkaar.

Wij hebben voor jou een uitdagend aanbod in lesmateriaal en leeromgeving. In de groepen nemen we de tijd voor elkaar.

Wij helpen je op weg in een leven lang leren en ontwikkelen. Wij vertrouwen op jou en je kunt ook op ons vertrouwen en bouwen. 

Wij hebben ruimte om met elkaar te praten en om te vertellen. Leeftijd is bij ons niet bepalend voor het onderwijs en de indeling. 

Je krijgt bij ons de kans om dingen te ervaren die je misschien anders niet doet. Werkvormen waarin jij werkt zijn ook gericht op samen. 

Creativiteit, natuur, muziek, er is ruimte voor vele talenten. Wij ontmoeten elkaar op veel verschillende momenten en manieren. 

Ouders Ouders
De school is een centrale plek in het dorp en het dorp ook in de school. Betrokkenheid van ouders staat bij ons hoog in het vaandel.

De talenten van onze ouders in hobby of werk verrijken ons onderwijs en de leerlingen. Transparante communicatie is voor ons heel belangrijk. 

Wij staan open voor de expertise van ouders en wat zij kunnen brengen op school. Wij hebben een ouderraad die actief is in de school. 

Kennen en gekend worden is waar wij naar streven. 

Team Team
Om te blijven groeien proberen wij als team dingen uit. Als team werken wij samen en niet op eilanden. 

Wij zoeken naar onderwijs dat aansluit bij de (belevingswereld) van onze leerlingen. We helpen elkaar, delen, sparren en vinden elkaar. 

We kijken bij elkaar in de 'keuken' en leren daarvan. Wij vieren op school de leuke en mooie momenten. 

Talenten van het personeel worden benut in ons onderwijs. Wij luisteren naar elkaar en nemen daar de tijd voor. 
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2.4 Wat doen we nu al en vinden we belangrijk? 

1. Veiligheid 

o Wij zijn als team voorspelbaar in ons gedrag. 

o Wij hebben aandacht voor het welzijn, van een kind, een ouder, elkaar als 

team. 

o Onze houding straalt toegankelijkheid uit, je kunt bij ons terecht.  

o Er is persoonlijke aandacht. 

o Een leerling wordt bij ons gezien.  

 

 

2. Breed aanbod en rekening houden met verschillen 

o Leerlingen hebben verschillende leerstijlen. Dat vraagt van ons om 

verschillende manieren van stof aanbieden. Ruimte voor andere vormen 

van eigen maken van de leerstof. 

o Wij bieden een breed palet aan leerstof aan. Leren gaat niet alleen over de 

kernvakken (taal – lezen – rekenen) maar ook over sociale vaardigheden. 

Onze kanjertraining is daar een voorbeeld van.  

o Wij hebben oog voor de diversiteit van onze leerlingen. 

o Talenten zijn verschillend bij onze leerlingen, wij proberen door ons aanbod 

de leerlingen zoveel mogelijk van zichzelf te laten ontdekken. 

o Als team beschikken wij ook over diverse talenten, hier willen we in ons 

onderwijs ook nadrukkelijker gebruik van maken.  

 

 

 

3. Oudercontact en ouder betrokkenheid 

o Op de Lisdodde werken we samen met ouders bij activiteiten en 

workshops.  

o Ouders zijn in hoge mate betrokken bij de school. 

o Leerkrachten zorgen voor actieve communicatie met de ouders van de 

leerlingen.  

o Ouders zijn welkom op school. 

o Wij communiceren actief met de ouders.  
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3.1 Ontwikkeling 

Werken in het onderwijs is werken in een dynamische omgeving. Wij zijn ons 

ervan bewust dat het onderwijs, de samenleving en wijzelf voortdurend in 

ontwikkeling zijn en blijven. Dat betekent dat wij als team ook actief willen 

bijdragen aan deze ontwikkeling, van onszelf en van ons onderwijs.  

 

In de komende periode (tot 2023) hebben wij dan ook ambities om mee aan de 

slag te gaan. In dit hoofdstuk formuleren we dan ook wat deze ambities inhouden.  

 

3.2 Waar gaan wij naar op weg? 

Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. In komende jaren gaan wij vanuit de 

onderstaande thema’s verder ontwikkelen. Hierbij nemen we ons voor om dat 

stapsgewijs te gaan doen. Wij gaan stappen nemen en behapbaar ontwikkelen. 

Hiermee vergroten we de succesfactor voor ons allemaal en kunnen we dit ook 

met elkaar aan.  

3.2.1 In ons onderwijs: 

Methoden al leidraad 

De bestaande methodes zijn voor ons op dit moment het uitgangspunt.  

De komende jaren willen we kijken hoe we toe kunnen werken naar een 

leeromgeving waarin de methodes ondersteunend zijn aan ons onderwijs. En 

waarbij de methodes ondersteunend zijn aan de leerlijnen en leerdoelen.  

Hierdoor kunnen we nog beter aansluiten op wat onze leerlingen nodig hebben.  

 

Breed verrijken en verwonderen 

In ons onderwijs willen we nog meer verwondering en verrijking voor onze 

leerlingen bieden. Dat betekent dat we vaardigheden als creativiteit, technisch 

inzicht en ondernemerschap willen stimuleren en daar ruimte voor bieden.  

We gaan op zoek naar manieren, methodes en invulling hiervan in ons onderwijs.  

 

 

Op weg naar belevend leren  

De leerstijlen van onze leerlingen verschillen. En onderzoeken tonen aan dat 

bewegend, spelend en/of belevend leren bijdraagt aan de ontwikkeling van 

kinderen. Daarom willen wij deze werkvorm meer in ons onderwijs integreren. 

Hiervoor kunnen we in ons nieuwe gebouw en op ons nieuwe buitenterrein mooi 

anticiperen op deze ontwikkeling.  

 

Groepsdoorbrekend leren en werken 

Niet iedere leerling zit op hetzelfde niveau in de jaargroep waarin zij in de groep 

zitten. Wij willen het in ons onderwijs nog meer mogelijk maken om los van je 

eigen jaargroep aan te kunnen sluiten bij een ander niveau binnen onze school.  

Dat vraagt wat van de wijze waarop we onze dagen en ons onderwijs indelen. 

Door parallel (op hetzelfde moment) bepaalde vakken door de hele school te 

geven maken we dit meer mogelijk.  

 

Ook zijn wij ervan overtuigd dat talenten van leerlingen niet altijd gebonden zijn 

aan leeftijd. Dus dat het ook goed mogelijk is dat wij in bijvoorbeeld de ateliers 

leerlingen van verschillende leeftijden aan vergelijkbare activiteiten of projecten 

werken. 

 

Tot slot gaan wij kijken of we ook met een soort van ‘buddy’ systeem bijvoorbeeld 

leerlingen uit de hogere groepen kunnen laten voorlezen of lezen met jongere 

leerlingen. En misschien kunnen we dat op termijn wel breder inzetten.  

 

Een breder aanbod in werkvormen 

De werkvormen die we gebruiken maken dat we op een passende wijze kunnen 

differentiëren in ons onderwijs. Denkend vanuit leerstijlen, andere manieren van 

leren, ontdekken en experimenteren gaan we op weg naar het inzetten van meer 

en gevarieerdere werkvormen.  

 
  

3 Dit zijn onze ambities  
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Onderwijs dat ruimte biedt voor uitdaging en ontdekken 

Ons onderwijs wordt deels gestuurd door de methodes die we hanteren. 

Daarbinnen is soms ruimte voor meer uitdaging en meer ontdekken. Wij stellen 

ons echter ook tot doel de komende jaren om op zoek te gaan naar mogelijkheden 

om leerlingen nog meer ruimte te bieden om te ontdekken. En leerstof aan te 

bieden die hun intrinsieke motivatie nog meer prikkelt en uitdaagt.  

Hiervoor gaan we onder meer invulling geven aan ‘talenten ateliers’.  

 

Leren doen we op de Lisdodde niet alleen maar in de school. Ook het buitenterrein 

is voor ons een leeromgeving. Evenals de omgeving van de school en het dorp.  

3.2.2 Met onze leerlingen: 

 

Een goede zorgstructuur 

Niet alle leerlingen doorlopen het onderwijs zonder hobbels en zonder behoefte 

aan enige of veel extra ondersteuning. Wij willen een school zijn die zoveel 

mogelijk open staat voor alle leerlingen. Dat betekent dat de zorgstructuur binnen 

onze school daartoe ook passend moet zijn. 

We hebben daar al grote stappen in gemaakt, maar gaan daar de komende jaren 

nog meer op inzetten. 

 

Ruimte om talenten te ontdekken en te benutten 

Ieder kind heeft talenten en niet ieder kind vindt of heeft de mogelijkheid om deze 

te ontdekken. Wij willen in ons onderwijs bijdragen aan de ontdekkingsreis naar de 

eigen talenten van onze leerlingen. We willen dat ze zich over zichzelf en ook over 

de ander kunnen verwonderen.  

 

Eigenaarschap bij leerlingen voor het eigen leren 

Wij willen de intrinsieke motivatie van leerlingen prikkelen om hen onder meer 

mede-eigenaar te laten zijn/worden van hun eigen leerproces. Hoe meer wij in 

staat zijn om aan te sluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen hoe meer 

kans er is dat ze zelf ook in stelling komen. 

 

Daarnaast werken wij vanuit leerdoelen en leerlijnen waardoor we nog beter in 

staat zijn om leerlingen vanuit hun behoeften aan te spreken en op weg te helpen.  

 

Eigen verantwoordelijkheid bij leerlingen stimuleren 

Wij geloven erin dat eigen verantwoordelijkheid leren nemen de basis is voor een 

leven lang leren. Daarom doen wij er alles aan om dit in ons onderwijs te verweven 

zodat leerlingen hiertoe worden uitgedaagd en aangezet.  

 

Keuzevrijheid voor leerlingen vergroten 

Door meer te werken vanuit leerlijnen en leerdoelen ontstaat de mogelijkheid om 

meer ruimte te bieden voor leerlingen om eigen keuzes te maken. Als je snel werkt 

ontstaat er ruimte voor bijvoorbeeld verrijking, in de betreffende leerstof of juist 

daarbuiten. Als jouw talent bij het ene vak maakt dat je sneller bent, terwijl je juist 

voor het andere vak meer tijd nodig hebt, dan is er met meer keuzevrijheid ruimte 

om dat anders in te vullen.  

3.2.3 Met het team: 

 

We zoeken afstemming bij elkaar over de inhoud van ons onderwijs 

Als team nemen we de tijd om met elkaar te praten, te ontwikkelen, te 

vernieuwen en te verrijken. Dat maakt dat we gezamenlijk aan de slag kunnen met 

de manier waarop we ons onderwijs invullen en willen invullen.  

 

We maken intervisie een vast onderdeel van ons werk 

Leren doen we met elkaar. Dat motto hebben we voor onze leerlingen en zeker 

ook voor onszelf. Dat betekent dat we middels intervisie onszelf en de collega’s 

scherp houden en samen kunnen groeien en ontwikkelen.  

 

We kijken bij elkaar in de lessen om van elkaar te leren 

Samen leren doen we ook door minimaal tweemaal per jaar te gaan kijken bij 

elkaar in de lessen. Didactisch en pedagogisch kunnen onszelf en elkaar daarmee 

verrijken.  
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We nemen de tijd om ons onderwijs te verdiepen en te versterken 

Onderwijsontwikkeling en vernieuwing kost tijd. Wij hebben kwaliteit hoog in het 

vaandel en willen vanuit onze ambities blijven verdiepen en versterken.  

Onze studiedagen dragen bij aan deze ambitie.  

 

We benutten de aanwezige talenten binnen het team optimaal 

Net als onze leerlingen hebben ook wij als individuele teamleden onze talenten. 

We willen ook verder ontdekken welke talenten er zijn in het team en zoeken naar 

mogelijkheden om deze op maat in te zetten. Hiermee kunnen we verder 

verrijken, vernieuwen en vast en zeker verwonderen.  

 

We gaan door op de weg om nog meer één team te worden 

Ondanks dat wij een nieuw team zijn en ontstaan vanuit een fusie, zijn we één 

team! Dit willen we graag nog meer uitbouwen, minder op eilandjes zitten als 

bouwen bijvoorbeeld. Dus tijd en aandacht hebben voor teambuilding en 

teamontwikkeling.  

 

Al deze thema’s maken dat wij toewerken naar een professionele 

leergemeenschap.  

 

3.3 Hoe doen wij dat dan op school? 

 

Kernvakken | Taal (inclusief lezen) en Rekenen 

Voor de kernvakken geldt dat wij hierbij de methodes als leidraad gebruiken in ons 

onderwijs. Daarbinnen kunnen we naar behoefte differentiëren en dat biedt voor 

ons voldoende mogelijkheden. Bij rekenen geeft het de leerlingen met behulp van 

Snappet ook nog meer de mogelijkheid om op maat te kunnen leren.  

 

Doordat wij meer groepsdoorbrekend gaan werken, gaan wij onze dagindeling op 

elkaar aanpassen zodat we de kernvakken op dezelfde momenten geven. Hiermee 

ontstaat de mogelijkheid om leerlingen makkelijker te laten aansluiten bij andere 

groepen en dus meer op hun eigen niveau het vak aan te bieden.  

 

Wij denken dat het qua inhoud handig is om bijvoorbeeld met nieuwsbegrip te 

starten bij deze ontwikkeling. Dan kunnen we later gaan kijken hoe we dat verder 

willen invullen. 

 

Zaakvakken (Wereldoriëntatie) | Kunstzinnige oriëntatie 

Voor de overige vakgebieden zoals wereldoriëntatie en creatieve ontwikkeling 

gaan wij grotere delen van het onderwijs aanbieden in de vorm van ateliers. 

Daarmee ontstaat nog meer uitdagend en ontdekkend onderwijs. 

 

Ook voor de zaakvakken gaan wij op zoek naar mogelijkheden om 

groepsdoorbrekend te kunnen leren door leerlingen. Daarbij sluiten we ook met 

de zaakvakken aan bij een school-brede ‘roostering’/dagindeling.  

 

Identiteit 

Wij zijn een samenlevingsschool, bij het tot stand komen hebben we grondig 

nagedacht over hoe we identiteit willen invullen. Daarbij zijn ook ouders intensief 

betrokken geweest. Dat heeft onder andere geleid tot de kernwaarden die we in 

dit document verder hebben uitgewerkt.  

 

Wij zien de identiteit binnen De Lisdodde dan ook als een gezamenlijk thema voor 

ouders, schoolteam en leerlingen. Daarom gaan wij ouders nog actiever betrekken 

en informeren over de thema’s die we behandelen in dit kader. En ook over hoe wij 

dagopeningen invullen.  

 

De dagopeningen zien wij als kern van de invulling van identiteit. Daarin delen we 

en werken we vanuit de normen en waarden die voor ons belangrijk zijn.  

De invulling daarvan is aan de leerkrachten samen met de leerlingen. Door dit vast 

te leggen in beeld en tekst en dat zowel in de school als via een ouderportaal 

zichtbaar te maken kunnen we ouders hier nog meer bij betrekken. Hiermee 

hopen we dat dit ook tot gesprekken leidt tussen ouder en kind.  

 

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid voor stiltemomenten bij eet- en 

drinkmomenten. 
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4 Onderweg naar 2023  

Aan de slag met Korte termijn mee aan de slag | 2020-2021 Plannen langere termijn | 2021-2024

Doel is: Uitwerken vak (rekenen/nieuwsbegrip) waarmee we aan de slag gaan Methodes geleidelijk vervangen met methodes die passen bij visie

Kindgericht en op maat kunnen aanbieden van leerstof

Nog meer leren in eigen tempo en op eigen niveau Ontwikkelen en werken met weektaak = zelfstandigheid leerlingen vergroten Groepsdoorbrekend doorontwikkelen naar meer vakken

Groepsdoorbrekend Onderbouw domein maken: start in eigen groep | spelend leren samen Onderweg gaan naar groepsdoorbrekend  thematisch werken op bepaalde momenten

werken en leren
Spelen in de pauze alle groepen door elkaar Co-teaching /onderwijsassistenten inzet onderzoeken

Aandachtspunten:

Taal van de leerkracht. Schoolbreed rooster - dagindeling gaan inzetten Ontwikkeling inzetten van aanbodgericht naar vraaggericht

Behapbaar maken en houden.

Doel is: In kaart brengen en talenten personeel en ouders/omgeving school Opzetten ateliermomenten gedurende het gehele schooljaar

Breder aanbod leerstof en oog voor leerstijlen.

Uitdagend en betekenisvol leren. Ontwikkelen en ontdekken van aanbod voor ateliers Op zoek naar methoden die doorgaande leerlijnen hierin mogelijk maken

Ateliers Proefdraaien met in ieder geval één creatieve ateliermiddag dit schooljaar Onderzoek naar mogelijkheden/methoden voor wereldoriëntatie in ateliervorm

Aandachtspunten: Op zoek naar benodigdheden (vrijwilligers - budget - binnen/buiten) Onderzoek om onderwijs te verbreden middels ateliers (technologie etc.)

Borgen continuïteit en je hoeft het wiel niet opnieuw

uit te vinden, gebruik wat er is. 

Doel is: Onderwijsontwikkeling is vast agendapunt op teamvergadering Intervisie is een structureel onderdeel van ons schooljaar

Professionele schoolcultuur, leren van en met

elkaar. In ontwikkeling zijn en blijven. We maken tijd en ruimte om samen te ontwikkelen Kijken bij elkaar wordt onderdeel van ons werkproces | feedback en samen ontwikkelen

Team Binnen de bouwen plannen we dit schooljaar 1 intervisie met een thema Onszelf ontwikkelen met scholing is voor iedereen vanzelfsprekend en delen we met elkaar

ontwikkeling
We gaan verkennen waar wij al een professionele schoolcultuur hebben en Samen onderwijskundig blijven ontwikkelen en ontdekken

Aandachtspunten: waar we nog willen ontwikkelen

Communicatie: open, constructief, 

feedback ontvangen en geven


