
De ontwikkeling van het onderwijs in de school 
 

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen van het onderwijs op hoofdlijnen beschreven. 
Meer informatie is te lezen in het Jaarplan. In 2015 is er een nieuw schoolplan geschreven 
waarin de onderwijskundige doelen voor de komende vier jaar staan benoemd. Beide 
plannen zijn met  instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld. De speerpunten 
voor dit schooljaar staan hieronder beschreven. 
 
Om de ouderbetrokkenheid te verhogen nemen we in september 2017 een nieuwe app in 
gebruik; Social Schools. Ons doel hierbij is het verhogen van de ouderbetrokkenheid bij het 
leerstofaanbod en het reilen en zeilen in de klas.  
 
Dit jaar werkt groep 8 voor het eerst met de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen. 
Groep 7 en 8 werken volledig digitaal met deze methode. Er zijn geen leerling boeken meer 
aangeschaft. Al hun rekenwerk doen deze leerlingen op een Chromebook.  
 
Afgelopen jaar hebben we uit handen van de wethouder  het label ‘Verkeersveilige school’ 
mogen ontvangen. Dit label is geldig tot en met december 2019. 
 
We gaan door met het stimuleren van een onderzoekende houding bij leerlingen en 
leerkrachten. We doen dit volgens onderzoekend en ontwerpend leren. Vorig jaar 
experimenteerden we er al wat mee. Dit jaar willen we het meer structureel een plek gaan 
geven in ons lesaanbod.  
 
Dit jaar nemen we een nieuwe taalmethode in gebruik; Taal Actief 4. We gaan deze methode 
volledig digitaal gebruiken in groep 4 t/m 8. 
 
Een beleidsplan Actief Burgerschap is in de maak met als doel een doorgaande leerlijn. IN 
het najaar willen we dit vaststellen. 
Hetzelfde geldt voor een ICT-plan. Hierin komt onze ICT-visie te staan met een aantal 
uitgewerkte deelgebieden vanuit de 21e eeuwse vaardigheden. 
 
Volgens schooljaar gaan wij werken volgens een 5-gelijke-dagen-model. De kinderen krijgen 
elke dag les van 8.30- 14.00 uur. Dit jaar bereiden we ons voor op de veranderingen die deze 
nieuwe organisatievorm met zich meebrengt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


