
Zet je puzzel
op koers

Onze school is een unieke plek waar we ons richten op een betekenisvolle ontwikkeling voor elk kind. 
Speerpunten in ons onderwijs zijn: burgerschap, taal, spelling, begrijpend lezen, rekenen en 

motorische ontwikkeling. Wij vinden het cruciaal dat leerlingen: vragen (leren) durven stellen, 
zelfstandig werken, reflecteren en samenwerken en daarin het maximale uit hun mogelijkheden halen. 

Onze leerlingen leren van de beste leerkrachten. Elke leerkracht ondersteunt, onderzoekt, observeert, 
helpt leerlingen reflecteren en daagt hen uit een volgende stap te zetten. Onderzoek en (zelf)reflectie 
vormen de basis voor de ontwikkeling van onze basisschool. Dit doen we samen en geven we vorm in 

een professionele leergemeenschap waarin we bewust en onderbouwd werken aan ons onderwijs. 

Ieder kind geeft op het eigen niveau, mede vorm aan het eigen leren onder leiding van de leerkracht. 
We onderzoeken hoe we met onze leeromgeving kunnen variëren om meer in te spelen op de 

eigenheid van elk kind en de verschillen in ontwikkeling die hiertussen bestaan.
Ons onderwijs is: interactief, methodisch, onderzoekend, samenwerkend, aanpasbaar, spelenderwijs en 

uitdagend. Leerlingen van de Kwikstaart treden nieuwsgierig, kritisch en zelfstandig de wereld 
tegemoet en hebben meegekregen wat in hun leven van pas komt. 

De komende vier jaar navigeren we in de ontwikkeling van de school langs vier ontwikkellijnen. Deze 
ontwikkellijnen geven we weer op deze poster. 

Bewust & Onderbouwd Onderwijs

UITHOORN

DE KWIKSTAARTONZE KOERS

BE
VLOGENHEID   AANDACHT

EIG
EN

HEID   VERTROUWEN

20192023

Professionalisering team

• Leren van en met elkaar (PLG)

• Gerichte kennis en vaardigheden 

• Reflecteren op je handelen

Eigenaarschap van 

leerlingen eigen leren

• Versterken van de ‘growth’-mindset

• Executieve functies 

• Doelgericht werken met leerlingen en      

  ouders

Kwaliteit van de lessen 

en leeromgeving

• Kwaliteit van de lessen en de instructie

• Bewuste tijdsinzet met focus

• Gericht toetsen en reflectie

Koersgericht partnerschap

• Samenwerken met academische PABO

• Samenwerken met opvang


