
De Windroos 
geeft richting 
aan de 
toekomst!

	Kenmerkend	voor	onze		
	 basisondersteuning	
	 en	dus	onze	school-
	 populatie	is:	

Breed passend onderwijsaanbod  
Handelend leren, met oefenen en 
herhalen. 
Veel aandacht voor taalaanbod 

Aansluitend bij de leerling-
populatie, die zich kenmerkt door: 
• Grote diversiteit 
• Opleidingsniveau ouders 
• Culturele achtergrond 
• Uitstroomniveau

	Het	didactisch	handelen
	 van het team kenmerkt 
 zich door: 

• Gepersonaliseerd leren 
• Leren leren  
• Sturend en zelf ontdekkend leren 
 o.a. op de werkplekken. 
 Doelgericht. 
• Instructies op meerdere niveaus 
 geclusterd. 
• Aandacht voor meervoudige 
 intelligentie  
• Instructie m.b.v. 6 fasen model 
• Zichtbare doelen/leerlijnen voor 
 kinderen 
• De leerkracht als begeleider  
• Maken kiezen delen 

	Het	pedagogisch	handelen	
	 van het team kenmerkt 
 zich door: 

• Mindset 
• Vanuit Positiviteit 
• Kind gesprekken 
• Effectieve feedback Planmatig 
• Proces gericht 
• Werken samen aan 
• Bewustwording (Lkr en ll) 
• Leren van en met elkaar 
 (voorbeeldfunctie) 
• Luisterende houding 
• Uitspreken van verwachtingen

	Schoolbeeld 	Uitstroomniveau	
	 afgelopen	3	jaar	



	Wij sturen vanuit	een	leerlijn	
	 (leeftijdsadequaat)	op	een	
	 gezonde	sociaal-emotionele	
	 ontwikkeling.	

Zo zie je dat bij ons op school:
• Talentontwikkeling 
• Eigenaarschap 
• Eigenheid 
• Werken vanuit Sociaal-emotioneel plan 
• Kringen 
• Kindgesprekken 
• Ouder-kindgesprekken
• Inzet van derden (bijv. CJG) 

	Wij werken vanuit	een	een	plannend	
	 beredeneerd	aanbod.

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Zichtbare doelen vanuit leerlijnen 
• Gerichte afstemming 
• Uitdaging door leerkrachten 
• Doelgerichte werkplekken 
• Leren door doen betekenisvol - 
 actief kracht van herhaling 
• Vanuit thema’s werken (in 5 periodes) 

	Wij sturen vanuit	een	bewustzijn	bij	kinderen	
	 zodat	ze	leren	eigen	keuzes	te	maken.	

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Actieve leerhouding 
• Maken van eigen planning en keuzes 
• Aanspreken op eigen keuzes 
• Leren leren strategieën worden 
 actief ingezet  
• Inzet en keuzes voor 
 werkplekken 
• Gericht op interesses en 
 talenten 

	Onze	wijze	van	differentiëren.

• Instructie
• Verwerking
• Leertijd

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Instructie via 6 fasen
• Werkplekken en hulpklassen 
• Afstemming op weektaak
• Differentiatie via HandelingsGericht Werken  
 (HGW) model 

	Wij sturen erop dat	de	leertijd	effectief	wordt	
	 ingezet	door	actieve	leerlingen.	

Zo zie je dat bij ons op school: 
• Keuze en maken van planning
• Leerstof gerichte instructies (leeftijdsgericht) 
• Inzet van coöperatieve werkvormen 
• Inoefening m.b.v. weektaak, werkplek, hulpklas 
• Gebruik maken van meervoudige intelligenties  
• Sturen en begeleiden bij wisseling 
• Er is ruimte om te bewegen 



	Kwaliteitsverbetering	
 (op deze kenmerken richten we de 
 komende jaren ons schoolplan):

• Eigenaarschap van de leerlingen vergroten 
• Vergroten van leerrendement 
• Verbinden van Leren leren, sociaal-emotionele en 
 cognitieve doelen / vaardigheden 
• Instructie (doelen) verbinden met de werkplekken 
• Ouder betrokkenheid vergroten door ze mee te 
 nemen in het leer- en ontwikkelingsprocessen 
 van hun kind(eren). 

	Groeitaal/mindset

	Schoolambitie	Fysieke	toegankelijkheid	

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

Medisch handelen is voorzien door: 
X	 Dagelijkse aanwezigheid meerdere BHV-ers. 
X	 Ieder teamlid volgt met ouders de afgesproken 
 medische procedures.


