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Nieuw rapport
Doordat wij werken met het onderwijssysteem ‘ParnasSys’, hebben wij continu 
inzicht in het individuele leer- en ontwikkelproces van onze leerlingen. Inzicht in 
resultaten, in vaardigheden én in sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het afgelopen schooljaar is er hard aan gewerkt om de rapporten vanuit dit 
systeem samen te stellen. De inhoud van het rapport is vrijwel gelijk gebleven, 
de vormgeving is vernieuwd. In februari krijgen de leerlingen hun rapport in 
een nieuwe map mee naar huis. Daarnaast is het rapport beschikbaar via het 
ouderportaal.

Wij maken graag gebruik van 
slimme digitale oplossingen!



De toekomst van onze leerlingen staat centraal in ons onderwijs. We creëren 
daarom een ontdekkende en stimulerende leeromgeving en bieden uitdagend 
en boeiend onderwijs. Wij helpen onze leerlingen om vaardigheden als 
samenwerken, creativiteit en kritisch denken verder te ontwikkelen. 

We willen de talenten van ieder kind tot zijn recht laten komen en geloven in 
de kracht van ouders en school samen. Om steeds weer onze ambities waar te 
maken, blijven we ons ontwikkelen. Waar gaan we komend schooljaar sowieso 
mee aan de slag?

Driehoekgesprekken
We willen onze leerlingen meer eigenaarschap geven, ze medeverantwoordelijk 
maken en ze actief betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Door de leerlingen meer 
inspraak te geven neemt hun motivatie en betrokkenheid toe. 

Na uitreiking van de rapporten in februari en juli zullen we ‘driehoekgesprekken’ 
inplannen. In groep 8 zal het eerste driehoekgesprek in november zijn, als de 
leerlingen een voorlopig advies krijgen voor het voortgezet onderwijs. Tijdens deze 
gesprekken kijken we samen met ouders én kind wat er bereikt is, waar aandacht 
voor nodig is en hoe de we samen de ontwikkeling kunnen stimuleren. 

Kleuters zullen veelal spelend aanwezig zijn, maar horen ongemerkt toch wat er 
besproken wordt. Vanaf groep 3 zit een leerling actief bij het gesprek. En in de 
jaren daarna zullen de leerlingen steeds bewuster deelnemen aan het gesprek. 

Samen zorgen we ervoor dat mogelijkheden 
en talenten optimaal worden ontwikkeld!

Doorlopende leerlijnen
Ontzettend trots zijn wij op de (Cito) resultaten van onze school. Door juiste 
afstemming van het lesaanbod op de groep of juist op individuele leerlingen zijn 

wij in staat kwalitatief onderwijs te bieden. We gaan nog meer werken naar 
‘doorlopende leerlijnen’. Een doorlopende leerlijn zorgt ervoor dat de lesstof goed 
aansluit bij de overgang naar een volgende klas of bij de overstap van primair naar 
voortgezet onderwijs. Leerkrachten kunnen daardoor bewustere keuzes maken 
uit het aanbod en er zal meer één lijn komen in het geven van de instructies. 

Door goed zicht op de ontwikkeling kunnen wij 
zorgen voor een passend onderwijsaanbod!

Onderzoekend & Ontwerpend Leren
Door nieuwsgierigheid en verwondering worden kinderen gestimuleerd om iets
te gaan onderzoeken en ontwerpen. Voor het overbrengen van kennis en 
vaardigheden gaan we het thematisch werken steeds verder integreren. Binnen 
een thema verbinden we de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) 
en mogelijk ook de creatieve vakken met elkaar. De leerstof wordt in samenhang 
aangeboden, waardoor het meer betekenis krijgt voor de leerlingen. 

Naast het verkrijgen van meer kennis, ontwikkelen leerlingen op deze manier 
vaardigheden die ze in de toekomst veel nodig zullen hebben. Denk hierbij aan 
onderzoeken, feiten checken, goede vragen formuleren, conclusies trekken 
en presenteren.

Komend schooljaar gaat u in er in alle groepen meer over horen en zien. 
Om het later structureel in te zetten zal een werkgroep betrokken zijn en 
een methode kiezen die het best aansluit bij onze doelstellingen. 

Thematisch onderwijs bevordert de intrinsieke motivatie!

Groepsindeling
Het jaarlijks indelen van de leerlingen in nieuwe groepen is een ingewikkelde klus. 
We kijken zorgvuldig naar de individuele belangen en streven naar een goede mix 
qua niveau en geslacht. 

In de praktijk blijkt dat zowel kleine als grote groepen niet ideaal zijn. Maar wanneer 
is splitsing of samenvoeging tot combinatiegroepen nu de juiste keuze?

Komend schooljaar gaat een werkgroep zich verdiepen in de verschillende
manieren van indelen. Ze gaan hiervoor ook op bezoek bij meerdere scholen om 
de organisatie van het onderwijs in de praktijk te ervaren. Vervolgens zullen we 
samen met het team nagaan welke indeling voor onze school het meest ideaal is.  

Uitgangpunt blijft goed onderwijs met 
tijd en ruimte voor iedereen!


