“Leerkrachten en kinderen
gaan samen
op ontdekkingsreis,
met de leerkracht als coach.”

‘Samen zijn wij verantwoordelijk
voor alle kinderen.’

Kenmerkend voor onze
basisondersteuning en dus
onze schoolpopulatie is:

Schoolbeeld

De St. Jan is echt een dorpsschool
wat betekent dat wij als team brede
ondersteuning bieden aan alle kinderen
binnen ons voedingsgebied dat bestaat
uit de dorpskern Leenderstrijp.
Voor speciale ondersteuning
doen wij een beroep op de ondersteuningsstructuur van SKOzoK.
Verder werken wij o.a. door
zelfreflectie hard aan de zelfkennis
van de leerlingen zodat hun
zelfsturend en zelflerend vermogen
optimaal ontwikkeld wordt.

Het didactisch handelen van het team
kenmerkt zich door:
In de groepen 1-2 werken de kinderen van deze eerste twee leerjaren heel veel
samen, maar wel op hun eigen niveau, vaak aan eenzelfde soort opdrachten.
Hierdoor leren jongste en oudste kleuters heel veel met en van elkaar.
In de groepen 3-4, 5-6 en 7-8 werken kinderen samen waar het kan en met het
eigen leerjaar, waar dat moet. Zij krijgen indien nodig instructie, verwerking en
inoefening van de leerstof op eigen niveau. Het aanbod wordt aangepast aan
de doelen.
Bij de creatieve vakken wordt er groepsdoorbrekend gewerkt en er wordt veel
gewerkt met coöperatieve werkvormen.
Kinderen worden gestimuleerd zelf goed te reflecteren op hun leren.
De leerkracht begeleid hen hierin.

Uitstroomniveau
afgelopen 3 jaar

Het pedagogisch handelen van het
team kenmerkt zich door:

Wij werken vanuit een plannend beredeneerd
aanbod.
Zo zie je dat bij ons op school:
De leerlijn is met zijn subdoelen steeds meer leidend in
ons onderwijs. Dit wordt op groepsniveau verwerkt in het
groepsplan.

Wij sturen vanuit een leerlijn
(leeftijdsadequaat) op een gezonde sociaalemotionele ontwikkeling.

Bij de leerling wordt gekeken in hoeverre hij of zij deze
subdoelen heeft bereikt en daarop wordt het aanbod
aangepast. Dit kan er voor zorgen dat er voor groepjes
kinderen een groepsdoorbrekend aanbod ontstaat.
Het werken aan deze doelen is via digitale software deels
zelfcorrigerend en zelfsturend, waardoor de kinderen tot op
zekere hoogte zelfstandig en in eigen tempo kunnen werken.

Wij werken vanuit een bewustzijn bij
kinderen zodat ze leren eigen keuzes te
maken.
Zo zie je dat bij ons op school:
Door goed observeren brengen wij in kaart in hoeverre
de leervoorwaarden (Executieve Functies) bij het kind
zijn ontwikkeld.
Ook laten wij de kinderen zelf reflecteren op
deze leervoorwaarden en andere te ontwikkelen
vaardigheden.
Zelfreflectie en evaluatie op het leerproces is daarbij een
belangrijk middel.
Op basis daarvan wordt er gewerkt aan het bewustzijn
van de invloed die de kinderen zélf hebben op hun leren.

Wij sturen erop aan dat de leertijd effectief
wordt ingezet door actieve leerlingen.
Zo zie je dat bij ons op school:

Door het inzetten van Coöperatieve werkvormen leren
kinderen dat je elkaar nodig hebt om te leren. Dat je
samen meer weet en dat je leert, door over vragen of
onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan. Kinderen
zijn dan actief bij het leerproces betrokken.
Ook door het combineren van lichamelijke en cognitieve
activiteit (bewegend leren) zorgt er voor dat kinderen
actief zijn tijdens het leerproces.

Onze wijze van differentiëren.

Fysieke toegankelijkheid

• Instructie
• Verwerking
• Leertijd

Motorische beperking:
X Ja		 õ Deels
Visuele beperking:
X Ja		 õ Deels
Auditieve beperking:
X Ja		 õ Deels

Zo zie je dat bij ons op school:
De instructie laten wij zoveel mogelijk interactief plaats
vinden wat de betrokkenheid van de leerlingen vergroot. Daar
waar nodig vindt er instructie op aangepast niveau plaats.
De verwerking en inoefening vindt voornamelijk
gepersonaliseerd / individueel plaats m.b.v. digitale middelen.
De software zorgt er voor dat leerlingen op eigen tempo en
niveau hieraan kunnen werken.
Dit geldt ook voor de leertijd waardoor de kinderen in tijd ook
vakoverstijgend kunnen werken.

Kwaliteitsimpuls
(op deze kenmerken richten we de komende jaren ons
schoolplan):
Aandachtspunten blijven de komende jaren:
Communicatie met de ouders als partner. Wát, wanneer en op welk
moment van het schooljaar met welke ouders gecommuniceerd
moet worden, zodat alle verwachtingen helder zijn.
Bewustwording / zelfinzicht bij de kinderen m.b.t. de eigen
didactische en sociale leerdoelen en vaardigheden, hoe daar mee om
te gaan én hoe daar aan te werken.

Medisch handelen is voorzien door:
X Dagelijkse aanwezigheid BHV-er.
X Ieder teamlid volgt met ouders de afgesproken
medische procedures. Dit wordt per situatie met
de ouders afgesproken en schriftelijk vastgelegd.

Schoolambitie

