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We willen een levendige school zijn, met aandacht voor ‘dich’ en ‘ich’ (jij en ik in het dialect).   
 
Het dialect verwijst naar de omgeving waarbinnen de school staat. De directe omgeving willen we nadrukkelijk 
betrekken bij ons onderwijsproces.   
 
De 'dich en ich' leven samen, zetten hun eigen talenten in en maken gebruik van elkaars talenten. Deze talenten 
worden verder ontwikkeld



Uitgangspunten: 
 
ieder kind en leerkracht heeft zijn eigen talenten.  
Ontdekken, contextrijk en authentiek leren  
Opvoeden doe je met de buurt, met respect voor elkaar.  
Kinderen hebben duidelijkheid nodig en behoefte aan overzichtelijkheid, veiligheid en geborgenheid.  
Differentiatie binnen basisvaardigheden. 
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leerkrachten

onderwijsondersteuners

lkr. (met master)

onderwijsondersteuners

CPO INNOVO

logopedie 

CPO

ergotherapie

kindcoach

speltherapeut

IVH
ext. onderzoeksbureaus

dyslexiesoftware

groepsdoorbrekend werken met onderwijsondersteuners in de 
ondersteuning

extra leer- en werkplekken (o.a. leerplein) binnen en buiten het 
groepslokaal.



Dat onze rekenmethode geïmplementeerd 
is, deze wordt ingezet vanuit een 
beredeneerd aanbod en vanaf groep 5 

Implementatietraject doorlopen  
Beleid op rekenonderwijs opstellen  

dec. 2020

Ons doel is van al onze leerlingen 
gemotiveerde en betere lezers maken.

aanleren van vaardigheden bij leerlingen  
coaching door de intern begeleider/ taal- en 
leesspecialist 

jun. 2021

gezamenlijke visie (school/psz)op onderwijs 
oor alle leerlingen van 2 t/m 6 jr.

koppeloverleg plannen (5 x per jaar)  
gezamenlijke scholing VVE 
VVE protocol opstellen 

juli 2021

De kennis over formatief handelen 
vergroten om tot een eenduidige visie op 
formatief handelen te komen 

Inspiratiesessie tijdens de clusterdag  
Aan de slag met de 5 kernboodschappen 
rondom formatief handelen.

start schooljaar 20-21; 
meerjarigtraject


