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Beste ouder, 

 

Op maandag 30 augustus 2021 zijn we van start gegaan met ons eigentijdse onderwijsconcept 

gebaseerd op Dalton in combinatie met Deep Learning.  

Deze informatiegids helpt je om een goed beeld te krijgen van onze school, ons onderwijsconcept en 

onze werkwijze.  

Op De Nieuwe School werken we in de ochtend aan basisvaardigheden. Een sterke basis in taal-, 

lees-, reken- en sociale vaardigheid heb je nodig om een betekenisvolle bijdrage te leveren in de 

projecten waaraan we in de middag werken. Voor deze projecten gebruiken wij de theorie en 

werkwijze van Deep Learning. De uitgangspunten van Dalton vormen de structuur en de basis van 

ons onderwijs.  

De kracht van ons onderwijs zit in verbinding. Verbinding met elkaar en de wereld om ons heen. Ons 

onderwijs kan dan ook alleen krachtig worden neergezet door een actieve samenwerking te 

organiseren tussen leerlingen, ouders én organisaties in binnen- en buitenland, waarmee we onze 

projecten realiseren.  

Heb je na het lezen van deze gids vragen, wil je in gesprek of een rondleiding? Neem dan contact 

met me op via directie.denieuweschool@sophiascholen.nl. 

 

 

Mariken Langbroek 

Directeur De Nieuwe School 

  

mailto:directie.denieuweschoo@sophiascholen.nl
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1 Onze school, locatie en gebouw 

 

Onze school 

De Nieuwe School start niet direct als zelfstandige locatie, maar als nevenlocatie van De Prinsenhof. 

Toch is De Nieuwe School vanaf de eerste dag een zelfstandige school waar leerlingen van groep 1 

tot en met groep 8 welkom zijn. We starten met 2 groepen; een onderbouwgroep en een 

bovenbouwgroep.  

Vanaf de start nodigen we ouders uit om mee te denken over en te participeren in ons onderwijs. 

We organiseren ontwikkelmomenten, waar ouders, (bovenbouw)leerlingen en teamleden samen 

bouwen aan ons onderwijs.  

 

De locatie 

De tijdelijke locatie van onze school is gevestigd aan de Geversstraat in Noordwijkerhout. De 

gemeenteraad heeft nog niet ingestemd met de permanente locatie van de school. Een van de 

opties is dat de definitieve locatie bij de tijdelijke locatie gebouwd gaat worden.  

 

Het gebouw 

De tijdelijke huisvesting  van onze school bestaat uit 3 lokalen, een spreekruimte en een teamkamer.  
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2 Missie, visie, doelen 

 

Missie 

“Creëer betrokkenheid, verander de wereld” 

Wij willen dat onze leerlingen in staat zijn om in deze turbulente, complexe tijden te floreren en de 

wereld te veranderen. In relatie tot hun omgeving leren we ze groot te denken en klein te beginnen. 

Wij streven naar gelijkheid en excellentie binnen ons lerende systeem; naar het beste onderwijs 

voor iedere leerling.  

 

Visie 

“De opbrengst, dat ben ik” 

Ons onderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in 
evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf 
te halen. 

Onze school heeft een leerlandschap waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot 
mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding.  Ze ontwikkelen het besef 
van hun plek in de samenleving en hun verantwoordelijkheid voor onze wereld. 

Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan onze leerlingen om hen in staat te stellen te kunnen 
functioneren in een complexe samenleving door ondernemend en verantwoordelijk te zijn in het 
leven, in het werken en in het samenleven.  

Onze kinderen groeien op in een complexe globale maatschappij, maar zij zijn veel beter in het 

terugbrengen van complexe problemen in simpele, oplosbare vraagstukken, dan volwassenen. Het s 

het dan ook onze opdracht om kinderen een stem te geven in het komen tot maatschappelijke 

oplossingen. We moeten gebruik maken van hun kracht.  

 

Doel 

Wij richten ons onderwijs efficiënt in. Kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het 

onderwijs stemmen we af op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Dit doen we 

door leerlingen goed te volgen door toetsen en observaties en door een sterk programma vanuit 

methodes.  We verbinden de lesdoelen aan betekenisvolle projecten uit de wereld om de leerling 

heen.  

Wij zien onze leerlingen als de vormgevers van de toekomst. Vanuit onze overtuiging dat innovatie 

en creativiteit in het DNA van ieder mens zit, dagen wij onze leerlingen uit om samen met onze 

professionals te werken aan relevante vraagstukken die van belang zijn voor henzelf en hun 

omgeving.  

Onze professionals stellen zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen 
in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen daartoe de ruimte te geven. Ze dagen 
leerlingen uit in betekenisvolle projecten die in relatie staan met de omgeving van de school en 
stellen leervragen van de leerlingen hierin centraal.  
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Leerlingen werken samen aan projecten die een directe verbinding hebben met de omgeving van de 

school. Ze stellen hierbij hun eigen leervragen en onderzoeksvragen op en zijn zo betekenisvol bezig 

voor zowel de omgeving als voor hun eigen leerproces. 

Door de projectmatige aanpak, wordt er direct gewerkt aan brede ontwikkelvaardigheden zoals 

samenwerken, onderzoeken, overleggen, creativiteit, zelfreflectie, kritisch denken, communiceren, 

etc. Vanuit Deep Learning worden dit de 6 mondiale competenties genoemd. 
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3 Organisatie 

3.1 Bestuur  

Schoolbestuur Stichting Sophia Scholen is het schoolbestuur waarvan Het Sterrenwerk deel 

uitmaakt. Met 28 basisscholen is Sophia Scholen de grootste aanbieder van primair onderwijs in de 

Duin- en Bollenstreek. De Stichting heeft als doel om - net als wij - uitdagend en toekomstgericht 

onderwijs te bieden dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van ongeveer 

7.000 leerlingen. Hierbij bieden zij een veilige leer- en werkomgeving waar zowel leerlingen als 

medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien. Vertrouwen en duurzaamheid spelen hierin een 

belangrijke rol. Voor meer informatie over Sophia Scholen kunt u terecht op www.sophiascholen.nl  

3.2 Directie  

Directie: Mariken Langbroek  E: directie.denieuweschool@sophiascholen.nl  

Op het gebied van de leerlingenzorg wordt onze directeur, Mariken Langbroek, ondersteund door 

Margot Hofacker. Samen zijn zij verantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt. Heeft u vragen 

over De Nieuwe School, ons onderwijs of is er een meningsverschil met een leerkracht of andere 

ouder? Maak dan een afspraak met de directie. We gaan graag met u in gesprek en zullen ons best 

doen de situatie naar tevredenheid van alle partijen zo goed mogelijk op te lossen.  

3.3 Samenwerkingsverband 

Om elk kind een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken alle basisscholen en speciale 

scholen in de regio met elkaar samen. Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 

Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Dit verband bestaat uit elf schoolbesturen in de gemeenten 

Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. E: https://www.swv-db.nl 

3.4 Aantal leerlingen  

In augustus is De Nieuwe School gestart met 2 groepen; een onderbouwgroep (1,2 en 3) en een 

bovenbouwgroep (4, 5, 6 en 7). Op 1 oktober 2021 telden we 19 leerlingen. Per 1 januari zijn dit naar 

schatting 28 leerlingen en aan het eind van het schooljaar 35. Leerlingen stromen zowel als 4 jarige 

leerlingen in als zij-instromers door verhuizing of overstap van andere scholen. 

3.5 organisatie van de groepen  

De Nieuwe School zal als startende school de komende jaren zowel van onderaf als door zijinstroom 

groeien. Dit betekent dat het nog niet vast staat welke combinaties van leerjaren er in een groep 

zitten. Vanuit onze Daltonwerkwijze is het goed te organiseren om te werken met 

combinatiegroepen.  

Op dit moment hebben we een onderbouwgroep waarin leerlingen van groep 1, 2 en 3 zitten. Deze 

groep zal naar verwachting in de loop van het schooljaar groeien tot zo’n 20 leerlingen. In de 

bovenbouwgroep zitten leerlingen van groep 4,5,6 en 7. Deze groep zal naar verwachting dit 

schooljaar niet groter worden dan 15 leerlingen.  

  

mailto:directie.denieuweschool@sophiascholen.nl
https://www.swv-db.nl/
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3.6 Personeel 

Onderbouw  ma-woe Angela van Schooten 

   do-vrij  Carolien van Santen 

Middenbouw  ma-woe Lisette Zonneveld 

   do-vrij  Mariken Langbroek 

Bovenbouw  ma-vrij  Tom Roebroeck 

Intern begeleider  di  Margot Hofacker 

Directeur   ma-do  Mariken Langbroek 

 

3.7 Leerlingenzorg 

Margot Hofacker is de intern begeleider en coördineert de (extra) ondersteuning en begeleiding van 

onze leerlingen. Margot volgt de resultaten en vordering van de groep en de leerlingen. Indien 

nodig, kan besloten worden om in gesprek te gaan met ouders, een handelingsplan op te stellen 

voor een kind of een kind mogelijk aan te melden voor een overleg binnen het ondersteuningsteam. 

Twee keer per jaar vinden er groepsbesprekingen plaats. Tijdens deze besprekingen worden de 

resultaten van de groep en de leerlingen afzonderlijk geanalyseerd en besproken. Tijdens deze 

groepsbesprekingen wordt niet alleen gekeken naar de cognitieve ontwikkeling, maar ook naar de 

sociaal emotionele ontwikkeling (gedrag) van de groep als geheel en het individuele kind. Daarnaast 

besteden de intern begeleiders ook aandacht aan de lichamelijke ontwikkeling (o.a. motoriek), de 

thuissituatie, opvoeding of andere problematiek. Indien nodig schakelen we hulp in van specialisten. 

Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator en gedragsspecialist. Uiteraard 

worden ouders/verzorgers altijd op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. 
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4 Ons onderwijs 

Concept 

Onze school is een Daltonschool i.o. Werken vanuit de Daltonkernwaarden geeft de structuur aan 

ons onderwijs. We begeleiden leerlingen in hun ontwikkeling van deze kernwaarden; 

zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. We combineren ons 

Daltononderwijs met Deep Learning.  

 

4.1 Dalton  

Onze school werkt volgens de principes van het Daltononderwijs, het zogenaamde Daltonplan. Dit 

plan krijgt invulling via de kernwaarden: samenwerking, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 

reflectie en effectiviteit. Dalton is geen vaste methode, maar een pedagogische houding ten opzichte 

van de leerlingen en de lesstof. Helen Parkhurst, de grondlegster van Dalton, zei het volgende over 

haar onderwijs: “Dalton is no method, no system, it’s an influence; a way of living” 

Op onze school leren kinderen zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Uitgangspunt is dat 

kinderen graag willen leren. We werken met dag- of weektaken. Kinderen leren inschattingen te 

maken over het werk, het in te plannen en hun werkt te evalueren. We stimuleren samenwerking 

tijdens het werken aan de projecten, maar ook door middel van coöperatieve werkvormen.  

 

De 5 kernwaarden van ons Daltononderwijs 

 

  

SAMENWERKING *  VERANTWOORDELIJKHEID  * ZELFSTANDIGHEID  * EFFECTIVITEIT  *  REFLECTIE 

 

 

Meer informatie over Daltononderwijs kunt u vinden op de site van de Nederlandse Daltonvereniging 

 

  

https://www.dalton.nl/daltononderwijs/visie
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4.2 Deep Learning  

Deep Learning, ook wel New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) genoemd, is een 

onderwijsconcept waarin de eigen leervragen van kinderen in relatie tot hun omgeving centraal 

staan. Het is een beweging naar betekenisvol en kindgericht onderwijs waarbij de brede 

ontwikkeling van leerlingen centraal staat. Hier ligt een visie op leren onder die ook consequenties 

heeft voor de manier waarop alle andere betrokkenen in de school leren. Door Deep Learning 

ontstaat een lerende cultuur voor leerlingen en leraren. Tijdens en na afloop van het werken aan de 

leertaken worden de ontwikkelingen van leerlingen ten aanzien van de inhoudelijke doelen en ten 

aanzien van de zes C’s gevolgd en in beeld gebracht. 

 

 

 

Karakteronwikkeling (Character) 

 

Burgerschap (citizenship) 

 

 

Samenwerking (collaboration) 

 

 

Communicatie (communication) 

 

 

Creativiteit (creativity) 

 

 

Kritisch denken (critical thinking) 
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4.3 Onderwijs aan het jonge kind 

Jonge kinderen leren van ervaringen in de wereld om hen heen. Ze beleven de wereld door te zien, 
horen, ruiken, voelen en leren de wereld te begrijpen door het na te spelen. Hoe mooier en rijker die 
omgeving is, hoe meer ze gestimuleerd worden in het leren. We versterken het leren door de "echte 
wereld" in ons onderwijs te betrekken en door activiteiten en hoeken met elkaar te verbinden.  

Om kinderen te stimuleren in hun brede ontwikkeling moeten leerkrachten inzicht hebben in de 
spelontwikkeling, leerlijnen, tussendoelen en onderwijsbehoeften. Leerkrachten krijgen dit inzicht 
door goed te kijken naar kinderen, mee te spelen, te luisteren en met het kind in gesprek gaan.  

Leerkrachten zorgen op die manier voor thema’s en activiteiten die passen bij de kinderen. Ze 
stimuleren de kinderen om op onderzoek uit te gaan en te experimenteren. Kinderen hebben een 
grote betrokkenheid en komen van daaruit ‘spontaan’ tot leren. 

In de onderbouw zitten de kinderen van de groepen 1, 2 en 3 bij elkaar. In deze bouw begeleiden we 
de kinderen van spelend leren naar formeel leren. Binnen de diverse vakgebieden krijgen de 
kinderen het niveau aangeboden dat aansluit bij hun eigen behoeften. Zo kan er eerder gestart 
worden met het leerstofaanbod van groep 3, of kunnen de kinderen uit groep 3 hun lesstof langer 
via het spelend leren tot zich nemen. Op deze manier kunnen we tegemoet komen aan de 
individuele ontwikkelingsbehoeften van de kinderen. En aan het eind van deze bouw, beheersen alle 
kinderen de lesstof van eind groep 3. 

 

4.4 Taalleesonderwijs 

Op De Nieuwe School besteden we veel aandacht aan de Nederlandse taal. Een goede beheersing 

van onze taal helpt leerlingen om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen 

communiceren. Om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen is het noodzakelijk om de taal 

adequaat te leren gebruiken. Ook bij andere vakken heb je taal nodig. In ons projectonderwijs 

zorgen we voor verbinding tussen het taalleesonderwijs en het thema. We maken gebruik van de 

methode Actief leren lezen voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3. Nieuw Nederlands is de 

methode die taalverkennen, taalverzorging , grammatica en spelling combineert met lezen en 

begrijpend lezen. Eventuele taalachterstanden merken we snel op. Mocht dit het geval zijn, dan 

gaan we hiermee direct aan de slag. Onze school beschikt over een gekwalificeerde taalcoördinator 

die hierbij kan helpen. We besteden gemiddeld per week zo’n 5 uur per week aan leesonderwijs en 

zo’n 5 uur per week aan taal- en spellingonderwijs.  

 

4.5 Rekenonderwijs 

Rekenen/wiskunde is erg belangrijk en krijgt eveneens veel aandacht bij ons op school. We besteden 
dan ook gemiddeld 5 uur per week aan rekenonderwijs. We werken met moderne methodes, zoals 
de methode Wereld in getallen en Cito-toetsen om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. Het 
vlot en vaardig kunnen uitrekenen van kale sommen is een belangrijk onderdeel, maar rekenen is 
meer dan dat.  

Ons rekenonderwijs is erop gericht dat leerlingen:  
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• Verbanden kunnen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde en hun dagelijkse 
leefwereld;   
• Basisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskundetaal begrijpen en toepassen in praktische 
situaties;  
• Reflecteren op eigen wiskundige activiteiten en resultaten daarvan op juistheid controleren;  
• Eenvoudige verbanden, regels, patronen en structuren kunnen ontdekken;  
• Onderzoek- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en gebruiken. 
 
 

4.6 Engels 

Engels heeft een belangrijke plek in ons onderwijs vanaf 
groep 1.  Wij zien Engels als een wereldtaal die deuren voor 
kinderen kan openen. Als je het Engels goed verstaat, spreekt 
en leest kun je met meer mensen communiceren en heb je 
toegang tot meer informatiebronnen. Wij geloven dat in dit 
tijdperk van globalisering het Engels zorgt voor meer en 
betere kansen. 

In groep 1 en 2 wordt Engels in de groep gegeven. We 
gebruiken daarvoor de methode IPockets, prentenboeken en 
de methode “Kids”. Kinderen maken op speelse wijze kennis 
met het Engels en leren de taal via liedjes, spelletjes en verhaaltjes. Daarnaast schakelt de leerkracht 
gedurende de dag een aantal momenten over op Engels . Jonge kinderen raken zo vertrouwd met 
het spreken en luisteren van het Engels 

Vanaf groep 3 hebben de kinderen minimaal 2 keer per week Engelse les volgens de methode “Rise 
and Shine”. De methode wordt met name gebruikt om spelling en grammatica aan te bieden. 
Daarnaast willen we de  spreek- en luistervaardigheid bevorderen. Hiervoor geven kinderen 
presentaties over verschillende onderwerpen, doen ze spelletjes tijdens de lessen en krijgen ze 
spreek- en luisteropdrachten. Tijdens het middagprogramma met project en onze lessen tekenen en 
handvaardigheid (ART class) wordt af en toe Engels als voertaal gebruikt.  Zo dagen we kinderen uit 
om Engels te gebruiken in een communicatieve, realistische en betekenisvolle context. 

4.7 Bewegingsonderwijs 

Iedere week krijgen de leerlingen les in beweging. Tijdens deze lessen leren kinderen samen spelen 
en werken, emotiebeheersing, omgaan met elkaar, winnen en verliezen. Ook wordt er aandacht 
besteed aan het verbeteren en daadwerkelijk leren van bewegingen. De lessen dragen bij aan een 
gezonde leefstijl. Bovendien vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen 
doe je altijd samen. 

4.8 Projectonderwijs 

Wij zien onze leerlingen als de vormgevers van de toekomst. We dagen daarom onze leerlingen uit 
om samen met ons onderwijsteam te werken aan relevante vraagstukken. Leerlingen stellen hierbij 
hun eigen leervragen en onderzoeksvragen op. Zo zijn ze betekenisvol bezig voor zowel de omgeving 
als voor hun eigen leerproces.  
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Voor ons projectonderwijs gebruiken we moderne methodes zoals Faqta, Atlantis en Blink als bron. 
We ontwerpen vanuit een ontwikkelingsgerichte visie onze schoolbrede projecten. We dagen 
leerlingen uit om basiskennis vanuit de basisvakken, taal/lezen en rekenen/wiskunde toe te passen 
tijdens de projecten. We zoeken naar verbinding tussen de activiteiten van het thema en de lesstof 
van de basisvakken.  

Tijdens het werken aan de projecten worden leerlingen ook op creatief vlak uitgedaagd. Leerlingen 
werken aan bijvoorbeeld presenteren, musiceren, fotograferen, experimenteren, verslag leggen, 
kunst, etc. Door verscheidenheid van activiteiten kom je tegemoet aan alle talenten die leerlingen 
beheersen of juist willen ontwikkelen.  

Wetenschap en technologie 

Technologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Daarom laten wij onze leerlingen hier 
vroegtijdig mee kennismaken. In ons projectonderwijs worden leerlingen uitgedaagd om onderzoek 
te doen. Al doende leren ze het onderzoeks- en ontwerpproces te hanteren en zich eigen te maken. 
Ze worden uitgedaagd nieuwsgierig te zijn, kritisch te denken en nauwkeurig te werken.  Door het 
werken aan vraagstukken waarbij ze op deze manier worden uitgedaagd, leren ze niet alleen over 
het onderwerp. Ze leren ook samenwerken, zelfstandig en kritisch nadenken, creatieve oplossingen 
verzinnen en presenteren. 

4.9 ICT 

ICT maakt leren op maat mogelijk. Dat is fijn voor de leerling én de leraar. De lesstof kan beter 

aangepast worden aan het niveau en tempo van een kind. ICT gebruiken we ondersteunend voor 

ons onderwijs en werkt als katalysator voor het leren. 

Wij zetten adaptief lesmateriaal in om aan te sluiten bij de behoeften van individuele leerlingen. Een 

kind dat de stof niet meteen begrijpt, kan extra oefenen. En voor iemand die meer uitdaging zoekt, 

zijn er aanvullende taken. Door de inzet van ICT in het onderwijs zijn leerlingen gemotiveerder, 

presteren ze beter en leren ze sneller. Hun vorderingen zijn ook steeds beter te volgen dankzij de 

digitale leerlingvolgsystemen en dashboards. Dat maakt bijsturen gemakkelijker. 

Kinderen gaan steeds vroeger om met ICT-middelen en ze worden er steeds handiger mee. Maar 

weten ze ook hoe ze zich moeten gedragen op sociale media? En kunnen ze nep-nieuws 

onderscheiden van echte feiten? Daarom besteden wij expliciet aandacht hieraan door middel van 

een leerlijn digitale vaardigheden. 

 

Digitale geletterdheid 

Leerlingen die fake news van betrouwbare bronnen kunnen onderscheiden. Leerlingen die kunnen 

zoeken, maken, programmeren, repareren en analyseren. Leerlingen die zelfstandig en creatief 

kunnen werken met de enorme rijkdom en uitdagingen die de digitale wereld ze te bieden heeft. Dat 

is waar digitale geletterdheid over gaat. 

ICT-basisvaardigheid 

Om goed te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige samenleving is het belangrijk dat 

leerlingen beschikken over voldoende basiskennis om gebruik te kunnen maken van verschillende 

vormen van technologie. Deze kennis heeft betrekking op de basisfuncties van computers en 

computernetwerken. 
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Computational thinking 

Computational thinking richt zich op de vaardigheden die essentieel zijn om problemen op te lossen 

waarbij veel informatie, variabelen en rekenkracht nodig zijn. Het is daarbij belangrijk om te 

begrijpen hoe informatie tot stand komt, zodat je computersystemen kan benutten voor probleem 

oplossen, voor het denken in stappen en daarmee in voorwaardelijkheden. 

Informatievaardigheden 

Door het digitaliseren van bronnen en de steeds betere infrastructuur van internet kan iedereen 

wereldwijd snel informatie publiceren. Digitale informatie neemt toe, doordat iedereen kan 

publiceren, maar ook doordat digitale informatie vele malen sneller gekopieerd, gemanipuleerd en 

verspreid kan worden. Het wordt daarmee moeilijker om te bepalen welke informatie betrouwbaar 

is. Het is van belang dat leerlingen op school vertrouwd worden gemaakt met 

informatievaardigheden. 

Mediawijsheid 

De verwachting is dat de samenleving steeds verder zal medialiseren. Om optimaal mee te kunnen 

doen in de samenleving vol media is mediawijsheid onmisbaar. Het vinden van een baan, jezelf 

ontwikkelen en scholen, sociale contacten onderhouden, gezond blijven en zelfs gelukkig worden: 

voor al deze zaken zal het steeds belangrijker worden dat mensen de mogelijkheden van nieuwe 

mediatoepassingen weten te benutten – en soms ook juist weten te weerstaan. 
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5 Zorg en Kwaliteit 

Kwaliteit van ons onderwijs 

De kwaliteit van ons onderwijs staat hoog op de agenda. Gezamenlijk met ons hele team werken we 

aan duurzame ontwikkelingsprocessen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de school steeds 

verder verbetert. Ons bestuur, Stichting Sophia Scholen, heeft in samenspraak met de directeuren 

van alle aangesloten scholen een kwaliteitskader opgesteld. In dit kwaliteitskader zijn afspraken 

opgenomen die we gezamenlijk hebben gemaakt over de invulling van de basiskwaliteit van ons 

onderwijs. Ons doel is altijd om minimaal de basiskwaliteit op orde te hebben, zodat we voldoen aan 

de eisen van de inspectie. Uiteraard gaan we nog een stapje verder en hebben we onze eigen 

ambitieuze doelen opgesteld waar we hard aan werken.  

Om de kwaliteit van onze school te waarborgen, zetten we structureel diverse middelen in:  

1. Onderwijs op maat: vanuit onze Daltonwerkwijze kijken we naar de behoefte en het niveau 

van de leerling. We passen waar nodig de instructie, de doelen en verwerking van de stof 

hierop aan. Onze leerkrachten worden hierin begeleid door de intern begeleider en volgen 

allemaal de Daltonscholing om zo bekwaam te worden in onze werkwijze.  

2. Evaluatie: de duidelijke doelen die wij gesteld hebben, worden minimaal eens per vier jaar 

beoordeeld. Ook vragen we leerlingen en leraren naar hun mening over de kwaliteit van 

onze school. Bovendien houden we regelmatig een ouder-tevredenheidspeiling. Eventuele 

verbeteringen worden opgepakt.  

3. Cito toetsen: de leerresultaten van individuele leerlingen en van jaargroepen worden 

bepaald aan de hand van de landelijke Citotoets. Doordat leerkrachten inzicht hebben in de 

vorderingen van hun leerlingen kunnen zij hun instructie goed afstemmen en eventuele 

achterstanden oppakken.  

4. Vastlegging: door afspraken schriftelijk vast te leggen en te rapporteren aan 

belanghebbende partijen (inspectie, bevoegd gezag, GMR en ouders) zorgen we ervoor dat 

we de gewenste kwaliteit niet alleen bereiken, maar ook vasthouden. Dit leidt onder andere 

tot een positieve beoordeling door de onderwijsinspectie.  

5. Toekomstvisie: natuurlijk kijken wij als school verder dan het lopende schooljaar.  

Zorgplicht 

Van scholen wordt verwacht dat zij er alles aan doen om leerlingen die extra begeleiding en 

ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Dit geldt voor kinderen die op school 

zitten, maar ook voor de kinderen die worden aangemeld. In eerste instantie doen we ons best zelf 

het onderwijs te bieden dat bij uw kind past. Mocht het zo zijn dat wij zelf niet de juiste 

ondersteuning kunnen bieden, dan gaan we samen met de ouders op zoek naar een school waar de 

leerling wel een passend aanbod krijgt. Uiteraard gebeurt dit alles in goed overleg. 

Basisondersteuning 

Schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken wat elke school in principe moet kunnen bieden aan 

ondersteuning aan leerlingen. Dit wordt basisondersteuning genoemd. Elke school krijgt een eigen 

ondersteuningsbudget en de beschikking over expertise waarmee de ondersteuning die kinderen 

nodig hebben, kan worden georganiseerd. Bij extra ondersteuning kun je denken aan begeleiding 

van een deskundige, het gebruik van specifiek lesmateriaal of het aanpassen van de werkplek van 

een leerling. Om passend onderwijs voor elke leerling snel en goed te kunnen organiseren, heeft het 

samenwerkingsverband een route afgesproken. Deze route bestaat uit verschillende stappen. Het 
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begint bij het signaleren dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft en eindigt op het moment 

dat die ondersteuning gerealiseerd is.  

Stap 1: Hulp van de leerkracht De leraar signaleert dat de ontwikkeling van een leerling stagneert. 

Op dat moment is handelingsgericht werken in de klas belangrijk. Dat betekent dat de leerkracht 

samen met de ouders/verzorgers op zoek gaat naar de juiste aanpak voor het kind.  

Stap 2: Hulp van de intern begeleider Als een leerkracht de leerling zelf niet verder kan helpen, gaat 

hij in gesprek met de intern begeleider van de school. De ib’er maakt een gedegen analyse van de 

situatie en geeft vervolgens advies over een mogelijke aanpak. Ook hierbij is het informeren en 

betrekken van ouders/verzorgers van groot belang. De ib’er voert vervolgens de regie over het 

afgesproken traject.  

Stap 3: Hulp van het ondersteuningsteam Als zowel de leerkracht als de ib’er en de 

ouders/verzorgers er niet uitkomen, wordt de hulp van het ondersteuningsteam ingeroepen. Naast 

de leerkracht, ouders/verzorgers en ib’er, kan zo’n team bestaan uit de directeur van de school, een 

onderwijsspecialist en een jeugd- en gezinswerker. Het ondersteuningsteam overlegt wat het kind 

nodig heeft, en legt dit vast in een arrangement. Er zijn drie soorten arrangementen:  

-  Hulp die een school zelf kan bieden  

-  Hulp die een school kan bieden met expertise van buiten  

-  Verwijzing naar een speciale onderwijsvoorziening  

Kijk voor meer informatie op de website van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en 

Bollenstreek https://www.swv-db.nl/ 

Protocol Dyslexie 

Binnen het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek is afgesproken dat elke 

basisschool op grond van het Protocol Ernstige Leesproblemen en Dyslexie (ELD) de juiste kwaliteit 

moet bieden op het gebied van het signaleren, diagnosticeren en behandelen van leerlingen die de 

vaardigheden op het gebied van het lezen en spellen onvoldoende ontwikkelen. Daarom toetsen wij 

leerlingen meerdere keren per jaar om te kijken of er problemen bij het leren lezen dreigen. Mocht 

dit zo zijn, dan bieden wij de juiste ondersteuning aan. Leerlingen met leesproblemen krijgen 

uiteraard ook extra tijd en ruimte voor het maken van toetsen. 

Leerlingvolgsysteem en toetsen 

Onze leerkrachten volgen de ontwikkeling van hun leerlingen op de voet. Hiervoor maken zij gebruik 

van methodegebonden- en Cito-toetsen die worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem ParnasSys. 

Voor de sociale ontwikkeling gebruiken we Kanvas, de ontwikkellijnen van Dalton en Deep Learning. 

We vergelijken de uitkomsten van toetsen met de leerdoelen die we als school gesteld hebben. 

Waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij en geven we de leerlingen extra 

ondersteuning. Twee keer per jaar organiseren we een groepsbespreking. Tijdens deze 

groepsbesprekingen bespreken we de ontwikkeling van de groep als geheel, de ontwikkeling van 

subgroepjes en de ontwikkeling van individuele leerlingen. Na afloop worden de afspraken die 

gemaakt zijn vastgelegd en gemonitord.  

 Advies voortgezet onderwijs 

Aangezien we nog geen leerlingen in groep 8 hebben, hoeven we nog geen advies voor het 

voorgezet onderwijs te geven.   
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Gronden voor Vrijstelling onderwijsactiviteiten  

De leerlingen van onze school nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, zoals 

beschreven in de Schoolgids en het Schoolplan. Het bevoegd gezag (bestuur van Sophia Scholen) kan 

op verzoek van ouders/verzorgers een leerling vrijstelling verlenen van deelname aan bepaalde 

onderwijsactiviteiten. In dat geval biedt de school een alternatief lesprogramma/ alternatieve 

onderwijsactiviteit aan. Een leerling kan worden vrijgesteld van deelname aan de gymnastieklessen 

op basis van een medische indicatie. 

 

Veiligheid 

Vanuit onze Dalton- en Deep Learningwerkwijze vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich 

veilig en prettig voelen op school. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren om samen te werken 

en samen te leren. Op onze school werken we met de Kanjertraining. We monitoren de sociale 

veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via KanVas, behorend bij de 

Kanjertraining. Jaarlijks meten wij de sociale veiligheidsbeleving van de kinderen. Daarnaast worden 

er elke twee jaar tevredenheidspeilingen uitgezet onder ouders, kinderen en medewerkers. Deze 

informatie geeft ons handvatten om het pedagogisch klimaat op school nog beter te maken.  

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon  

De anti-pestcoördinator op onze school is Tom Roebroeck. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken 

via troebroeck@sophiascholen.nl. De vertrouwenspersoon op onze school is Margot Hofacker. U 

kunt de vertrouwenspersoon bereiken via mhofacker@sophiascholen.nl.  

Bij Sophia Scholen vinden we het belangrijk dat we een veilige omgeving hebben voor leerlingen, 

ouders/verzorgers en schoolprofessionals. Daarom heeft Sophia Scholen een beleidsplan ‘sociale 

veiligheid’ gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF. Sociale veiligheid 

(sophiascholen.nl) De aandachtsfunctionaris kindermishandeling is op De Nieuwe School Margot 

Hofacker.   

mailto:mhofacker@sophiascholen.nl
https://www.sophiascholen.nl/onderwijs-en-scholen/sociale-veiligheid/
https://www.sophiascholen.nl/onderwijs-en-scholen/sociale-veiligheid/
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6 Ouders en school 

6.1 Oudercommunicatie 

Voor de communicatie met ouders/verzorgers werken wij met een ouderportaal, genaamd 

Schoudercom (School – Ouder – Communicatie). Via Schoudercom houden we u op de hoogte van 

allerlei praktische zaken, zoals de geplande excursies en rapportbesprekingen. Op onze website 

www.denieuweschoolnoordwijkerhout.nl krijgt u een indruk van onze school en de manier hoe wij 

ons onderwijs vormgeven. De website is met name bedoeld voor nieuwe ouders/verzorgers die een 

school voor hun kind zoeken, maar ook om ouders/verzorgers van onze huidige leerlingen te 

informeren. Iedere maand versturen wij een nieuwsbrief.  

6.2 Oudergesprekken 

Aan het begin van het schooljaar voeren wij startgesprekken. Tijdens dit gesprek vertellen ouders 

over hun kind en maken we kennis met elkaar. Daarnaast hebben we 2 keer per jaar 

portfoliogesprekken met ouder en kind. Hierbij vertelt het kind samen met de leerkracht zijn 

vorderingen en leerdoelen aan de ouder. De ouders van de leerlingen uit groep 7 krijgen aan het 

eind van het schooljaar een uitnodiging voor een richtinggevend adviesgesprek. In groep 8 wordt dat 

een definitief adviesgesprek.  

Zijn er inhoudelijke zaken om te bespreken over uw kind? Dan bespreken wij dit graag persoonlijk 

met u. Maak hiervoor een afspraak met de leerkracht van uw kind. Wij hechten veel waarde aan een 

goede communicatie met ouders. Mocht u ergens mee zitten, vragen hebben of iets anders willen 

bespreken, loop dan gerust even binnen bij de leerkracht, intern begeleider of directie.  

6.3 Medezeggenschap 

Formeel is De Nieuwe School onderdeel van De Prinsenhof en valt dus onder hun 

medezeggenschapsraad. Wij vinden het echter belangrijk dat ouders meedenken over ons onderwijs 

en organiseren daarom een aantal keer per jaar een ontwikkelavond. Hierbij geven we informatie 

over ons concept en vragen ouders daarnaast om mee te denken over de uitvoering hiervan.  

6.4 Ouderraad 

De Nieuwe School heeft een enthousiaste ouderraad die leraren ondersteunt bij de organisatie van 

verschillende leuke activiteiten voor de leerlingen. Denk aan de komst van de schoolfotograaf, de 

organisatie van het sinterklaas- en kerstfeest, sportdagen en het eindfeest. De ouderraad is 

samengesteld uit een groep ouders en een afgevaardigde uit ons team, die regelmatig bijeenkomen 

om te vergaderen. Tijdens de activiteiten kan de Ouderraad de hulp van ouders/verzorgers goed 

gebruiken. Wilt u helpen? U kunt zich altijd melden bij een OR-lid of via de OR-mailbox in 

Schoudercom. 

6.5 Ouderbijdrage 

Gedurende het schooljaar organiseren wij regelmatig leuke activiteiten voor de leerlingen. Denk aan 

de sportdag, sinterklaasviering, carnaval of excursies. Daarom vragen wij alle ouders om een 

vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks op de jaarvergadering van 

de Ouderraad vastgesteld. Op deze avond wordt door het bestuur de hoogte van de bijdrage 

verantwoord. Dit jaar bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage €60,- per kind per schooljaar. Wanneer 
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het voor sommige ouders/verzorgers niet mogelijk is om deze bijdrage te betalen, verzoeken wij hen 

om dit te melden bij de penningmeester van de Ouderraad zodat er samen naar een oplossing 

gezocht kan worden. Leerlingen worden niet uitgesloten van de activiteiten die vanuit de bijdrage 

worden georganiseerd als er niet betaald is.  

Voor kamp wordt er een aparte kampbijdrage gevraagd. 

 

6.5 Schoolverzekering 

Sophia Scholen, de stichting waar De Nieuwe School deel van uitmaakt, heeft een schoolverzekering 

afgesloten voor iedereen die bij de school betrokken is (personeel, leerlingen, vrijwilligers, 

bestuursleden, etc.). De aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking tegen schadeclaims bij 

onrechtmatig handelen Voor meer informatie over de schoolverzekering kunt u terecht bij de 

directie. 

 

6.6 Klachtenregeling 

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Als school voelen wij ons 
verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige school met een prettig pedagogisch 
klimaat waar kinderen fijn kunnen leren. Gaan er, ondanks onze inspanningen, toch zaken anders 
dan u verwacht had, dan kunt u ons hierop aanspreken.  
 
Bespreek uw klacht op school  
We gaan ervan uit dat u met klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de 
leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u daarna 
nog niet tevreden, dan kunt u het schoolbestuur inlichten dat samen met u naar een oplossing zal 
zoeken.  
 
Interne en externe vertrouwenspersoon  
Indien bovenstaande echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling 
niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u verdere stappen ondernemen. Dit houdt in 
dat u de klacht ter sprake brengt bij de interne vertrouwenspersoon van de school ofwel bij de 
externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, informeert u 
over de klachtenregeling en ondersteunt u als ouder bij het zoeken naar een oplossing. De interne 
vertrouwenspersoon beschikt over contactadressen en kan desgewenst begeleiding bieden of 
doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon of het bevoegd gezag. De naam van de interne 
vertrouwenspersoon op onze school is Margot Hofacker 
De externe vertrouwenspersoon bespreekt met u de situatie en ondersteunt u bij eventuele verdere 
stappen. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en de gesprekken met deze persoon zijn 
vertrouwelijk.   
  
Landelijke klachtencommissie  
Als het nodig mocht zijn, kunt u een formele klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie, de 
Geschillencommissie Bijzonder onderwijs (GCBO). De landelijke klachtencommissie onderzoekt de 
klacht en adviseert het bestuur van de school over de te nemen maatregelen. Het bevoegd gezag 
beslist wat ze met het advies doet en laat dat alle partijen weten.  
Indien de klacht nog niet met het bestuur is besproken, zal de landelijke klachtencommissie u eerst 
terugverwijzen naar het bestuur. Mocht de klachtafhandeling bij het bestuur niet naar tevredenheid 
zijn verlopen, dan zal de klachtencommissie uw klacht alsnog in behandeling nemen.  
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Documenten en contactgegevens  
Het document met onze klachtenregeling ligt ter inzage op school en kunt u lezen op de website van 
Sophia Scholen.       
  
De externe vertrouwenspersoon voor onze school is te bereiken via de GGD Hollands Midden:  
Secretariaat PZJ, telefoon 088 308 3342, e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl.     
De Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is te bereiken via Postbus 82324 2508 EH Den Haag, 
telefoon: 070 - 3925508 (van 9.00 tot 16.30 uur), e-mail: info@gcbo.nl.   
Het reglement van de geschillencommissie kan worden opgevraagd via www.GCBO.nl. Op deze site 
kunt u ook het vragenformulier voor het indienen van uw klacht downloaden.  
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7 Praktische informatie 

Schooltijden 

De Nieuwe School heeft gekozen voor 5 gelijke dagen van 8.15 uur tot 14.00 uur. Hierdoor heeft 

iedere dag hetzelfde ritme en dezelfde structuur. Dit geeft rust en duidelijkheid en helpt om alle 

dagen effectief onderwijs te kunnen geven . De dagelijkse inloop is van 8.00 uur tot 8.15 uur. De 

kinderen starten tijdens de inloop met werk dat ze zelfstandig kunnen doen.  

Dagrooster 

Onderbouw        Bovenbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.00 u.– 8.15 u.  inloop 

8.30 u.– 9.30 u.  werktijd 

10.15 u.– 10.45 u. Taal/rekenactiv. 

9.30 u.– 10.15 u.  buiten/bewegen 

11.00 u.– 12.00 u.  werktijd 

12.00 u.– 12.30 u. eten/drinken 

8.30 u.– 9.15 u.  lezen/begr.lezen 

9.15 u.– 10.00 u.  werk/insturctieblok  

10.30 u.– 11.15 u.  werk/instructieblok 

10.15 u.– 10.30 u.  buiten/bewegen 

11.15 u.– 11.45 u.  taakwerk 
11.30 u.– 12.00 u.  buiten/bewegen 

11.45 u.– 12.00 u. eten/drinken 

12.00 u.– 12.15 u.  buiten/bewegen 

  12.15 u.– 12.30 u. stilte/rustmoment 13.00 u.– 13.45 u.  project/werktijd 

12.30 u.– 13.45 u.  project 

13.45 u.– 14.00 u.  reflectie 

13.00 u.– 13.45 u.  reflectie 

8.00 u.– 8.15 u.  inloop 

10.00 u.– 10.15 u. Taalactiviteit 

12.15 u.– 12.30 u. stilte/rustmoment 
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Vakantierooster 

Ons vakantierooster komt overeen met de andere basisscholen in de gemeente Noordwijk. In 

overleg wordt dit rooster opgesteld. Daarnaast heeft De Nieuwe School 8 studiedagen per jaar. Deze 

worden zo veel mogelijk geclusterd aan vakanties of vrije dagen.  

Vakantierooster 2021/2022 

Herfstvakantie                              22-10-2022 t/m 30-10-2022 

Kerstvakantie                                23-12-2022 t/m 08-01-2023 

Voorjaarsvakantie                        25-02-2023 t/m 05-03-2023 

Goede vrijdag en Pasen              07-04-2023 t/m 10-04-2023 

Meivakantie                                  22-04-2023 t/m 07-05-2023 

Hemelvaart                                    18-05-2023 t/m 21-05- 2023 

Tweede Pinksterdag                    29-05-2022 

Zomervakantie                            06-07-2022 t/m 20-08-2022 

Studiedagen  

05-10-2022, 21-10-2022, 6-12-2022, 9-01-2023, 20 en 21-02-2023, 22-05-2023, 06-07-2023 

Pauzes/ eten en drinken 

Om een gezonde leefstijl te stimuleren drinken we water op school. Tijdens de eerste pauze eten we 

fruit en tijdens de tweede pauze eten we brood.  

Ziekte en verlof 

Vanaf 5 jaar zijn alle kinderen in Nederland leerplichtig. Dit betekent dat zij buiten de 

schoolvakanties en vrije dagen om niet ongeoorloofd thuis mogen blijven. Is uw kind ziek? Dan kunt 

u dit melden via ons ouderportaal Schoudercom. Indien u extra verlof wilt aanvragen, bijvoorbeeld 

op medische gronden of vanwege bijzondere omstandigheden (religieuze feestdagen, begrafenis of 

vakantieverlof i.v.m. het beroep van de ouders/verzorgers), dan moet u hiervoor toestemming 

vragen bij de schooldirectie. Indien u langer dan tien schooldagen verlof aanvraagt, moet u uw 

aanvraag indienen bij de leerplichtambtenaar. De schooldirecteur of de leerplichtambtenaar 

beoordeelt vervolgens of er een gegronde reden is voor het toekennen van verlof. Kijk voor meer 

informatie op de website van Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland https://rbl-

hollandrijnland.nl/ouders/verlof/ 

Een leerkracht kan ook ziek worden. In dat geval proberen we het in eerste instantie op te lossen 

met personeel van onze eigen school. Lukt dat niet, dan doen we een beroep op de invalpoule van 

Sophia Scholen. Als er echt geen leerkrachten beschikbaar zijn en we geen oplossing kunnen vinden 

voor vervanging dan moeten de kinderen van de betreffende groep thuisblijven. We doen er alles 

aan om dat te voorkomen.  

  

https://rbl-hollandrijnland.nl/ouders/verlof/
https://rbl-hollandrijnland.nl/ouders/verlof/
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Aanmelden van leerlingen 

Bent u benieuwd wat wij u en uw kind te bieden hebben, kom dan gezellig langs. We vertellen u 

graag meer. U bent samen met uw kind het hele jaar van harte welkom voor een rondleiding door 

ons schoolgebouw en een persoonlijk gesprek. Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden op Het De 

Nieuwe School, dan kan dit middels een aanmeldingsformulier. Als wij het formulier ingevuld van u 

hebben ontvangen, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Pas als uw kind daadwerkelijk 

bij ons op school komt, staat uw kind definitief ingeschreven. 
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8 Naschoolse activiteiten en opvang 

Naschoolse activiteiten 

In samenwerking met BSO De Speelweide bieden we bij voldoende animo op school tegen een kleine 

vergoeding naschoolse activiteiten aan van 14.00 tot 15.00 uur. Het zorgen voor de planten en 

dieren in en om de school hoort bijvoorbeeld bij dit aanbod, daarnaast zijn we in gesprek met 

diverse aanbieders op het gebied van creativiteit, muziek en sport. Het programma voor deze 

activiteiten is nog in ontwikkeling.  

 

 

 

 

 

 

Naschoolse opvang 

De naschoolse opvang wordt georganiseerd door  

Kindercentrum de Speelweide. 

Nadat de schoolbel gaat zal uw kind worden  

opgevangen door de groepsmedewerkers van de Speelweide. 

Alvorens we naar de locatie van de scouting gaan kunnen we nog deelnemen aan een activiteit 

vanuit school. We kijken of de moestuinplantjes al groeien of we doen samen met juf Ilona een leuke 

sportactiviteit. Na een wandeling krijgen we bij de BSO een kop thee en iets lekkers. Tijd om even bij 

te komen op de zitzakken. BSO is immers vrije tijd, dus kinderen maken zelf hun keuze.  

Als alle kinderen aanwezig zijn starten we met de verschillende activiteiten, zoals toneel, creatief, 

techniek, sport en koken. Iedere dag is weer anders. 

Informatie 

Wil u meer informatie over de buitenschoolse activiteiten van KC de Speelweide dan kunt u mailen 

naar info@kcdespeelweide.nl  Aanmelden voor de BSO kan via www.kcdespeelweide.nl 

 

Overige partners 

Naschoolse opvang wordt ook verzorgd door een aantal andere partners zoals Smallsteps, de 

Palmboom en Skol. Zij halen de kinderen na schooltijd op en nemen ze mee naar hun BSO locaties.  

  

mailto:info@kcdespeelweide.nl
http://www.kcdespeelweide.nl/
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9 Tot slot 

Wat betekent dit voor iedereen? 

Voor je “ja” kunt zeggen, is het nodig dat je weet wat het voor je gaat betekenen. Zo’n nieuw 

concept haalt nogal wat bestaande muren neer. Na een inloop, waar kinderen onder begeleiding 

zelfstandig aan het werk gaan, volgt een dagopening. Voor een gevoel van veiligheid is het voor 

kinderen belangrijk om een ontmoetingsmoment te hebben met hun peers, leeftijds- of 

groepsgenoten. Hiervoor hebben de kinderen vaste, kleine groepen die door een leerkracht 

(mentor) begeleid worden op vaste momenten. Na de dagopening volgen blokken van basisvakken 

afgewisseld met korte pauzes voor de midden- en bovenbouw en speel-werktijd afgewisseld met 

bewegingsmomenten voor de onderbouw. Tijdens deze blokken zijn de rollen binnen een groep 

verdeeld. De ene professional is bezig met het begeleiden van (groepjes) kinderen, de andere is 

bezig met het geven van instructie.  

Leren krijgt vorm binnen een effectieve, efficiënte en haalbare vorm. Kinderen volgen instructies die 

ze nodig hebben, niet omdat ze bij een groep horen, maar omdat dit uit voorgaande resultaten of 

behoeften van de leerling zelf blijkt. Er wordt gebruik gemaakt van Artificial Intelligence van digitale 

verwerkingssoftware. Adaptieve verwerking van de leerstof krijgt op deze manier vorm. Bovendien 

kunnen zowel kinderen als volwassen begeleiders (leerkrachten/ onderwijsassistenten) de 

vorderingen volgen.  

Het programma in de middag vraagt echter wel iets heel anders van alle betrokkenen. In de middag 

wordt gewerkt aan projecten vanuit echte vraagstukken die geen pasklaar antwoord hebben. 

Kinderen gaan samen met leerkrachten, ouders en andere betrokkenen op zoek naar antwoorden. 

Dit vraagt van de volwassenen rondom het kind een lerende en coachende houding. Samen op zoek 

gaan naar oplossingen is de kern van deze werkwijze. De werkwijze is onderzoeksgericht, maar ook 

praktisch en doelgericht. De ongeremde creativiteit van kinderen zal zowel in de onderzoeksfase als 

in het zoeken naar oplossingen tot verrassende wendingen kunnen leiden. Een open mind van de 

volwassenen, hebben ze nodig om hun creatieve gedachten een kans te geven, maar ook het geven 

van de juiste feedback en het stellen van de juiste vragen zijn essentieel. Uiteindelijk hebben ze de 

volwassenen ook nodig om te komen tot resultaat. De eindproducten moeten van hoge kwaliteit 

zijn. Correct geschreven, een nette lay-out, een mooie presentatie. Naast projectdoelen hebben de 

kinderen in de middag ook persoonsdoelen, die we vastgelegd hebben in leerlijnen. Deze komen 

voort uit de 6 mondiale competenties van Deep Learning (karakterontwikkeling, burgerschap, 

samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken).  

 

 

 

 


