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Wat is ons punt in de verte? 
Een school, waar, bij zaakvakken, groepsdoorbrekend wordt samengewerkt; bij basisvakken op niveau 
wordt lesgegeven, waarbij leerlingen vergeleken worden met zichzelf, en eigenaar zijn van hun 
leerproces. Met doelengesprekken wordt de brede ontwikkeling gemonitord met de leerling en ouders 
samen. 
Er wordt ruim aandacht gegeven aan het uitdelen van ontvangen talenten. Dit zie je terug in het 
samenwerken van leerlingen van verschillende leeftijden en denkniveaus, maar ook in projecten, waarbij 
we samen leven met anderen, buiten de school vormgeven. 
 
Wat is de wezenlijke transitie? 
Van leerstofgericht naar kindgericht onderwijs. 
Een hoofdrol voor eigenaarschap van de leerling, in de breedste zin van het woord. 
 
Waar sta je nu in de transitie? 
 

● Er wordt veel geëxperimenteerd met groepsdoorbrekend werken. 
● Het team is gericht op hele school en niet alleen op eigen bouw. (teambreed overleg bij 

knelpunten met verrassende oplossingen) 
● De leerdoelgesprekken vinden in alle groepen op andere wijze plaats, bij wijze van experiment. 

Eind van schooljaar besluit hoe we structureel verder gaan hiermee. 
● Projecten  ‘samen leven’ worden ingevuld door: 

●  Leerlingenraad( Kerst vieren met eenzame ouderen in alle groepen te gast) 
● individuele groepen(groep 3 en 4 fruit delen aan ouderen bij dankdag) 
● jaaropening en -sluiting ingevoerd en daarnaast twee vieringen met ouders en/of 

belangstellenden. 
 

● onderzoek naar best passende organisatievorm 
● formatief toetsen met Snappet bij rekenen. Toepassing van de juiste werkwijze. 
● meer aandacht voor de brede ontwikkeling in het portfolio 

 
 
Wat wil je dit jaar bereiken, hoe wil je dit bereiken en wat heb je daarvoor nodig? (Hoe laten jullie je 
inhoudelijk ondersteunen in dit proces) 
Dit schooljaar willen we een beslissing nemen over de juiste organisatievorm. We laten ons daarbij 
helpen door Machiel Karels, eindredacteur van wij-leren.nl, die in febr een studiedag zal vullen. 
Ouders zijn volledig ingelicht over dit proces en hebben inbreng bij het nemen van de beslissing hierover. 
Leerlingen worden individueel gevolgd via Snappet, ondersteund door groepsplan of OPP/Topdossier. 
 
Wat zijn de grootste bedreigingen/dilemma’s. 
Niet iedereen voelt in dezelfde mate urgentie, maar iedereen staat ‘aan’ voor de expeditie en de transitie. 
Dit is door verschillende interventies in kaart gebracht. 
Nog een bedreiging is het schoolgebouw met beperkte ruimte-mogelijkheden. Denk aan een groot 
leerplein, werk- of stilteruimten. 
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