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Betekenisvolle, rijke 

leeromgeving  

Al spelend ontdekken en leren 

de kinderen met betekenisvol 

materiaal. 

Brede ontwikkeling van 

competenties 

Naast lezen, taal en rekenen is 

er veel aandacht voor 

beweging, expressie, leren in de 

maatschappij en met onze 

handen bezig zijn.  

Samen verantwoordelijkheid 

dragen  

Het kind, de leerkracht en de 

ouder zijn samen 

verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van het kind.   

Waarom      
Hoe             
Wat  

 Uit onderzoek is gebleken dat kinderen het best en meest leren als we 

werken vanuit een overkoepeld thema met een rijke leeromgeving. 

Daarom werken de kinderen van groep 1-2 vanuit de thema’s van 

Onderbouwd en de groepen 3 t/m 8 vanuit de Jeelo-projecten. In de 

klassen zult u veel werkplekken, ontdekhoeken en materialen zien. Leren 

door doen, door ervaren binnen een rijke leeromgeving.  

De leerkracht heeft verschillende rollen. Op sommige momenten is de 

leerkracht diegene die kennis overdraagt, instructie geeft en modelt,  

maar op veel meer momenten is de leerkracht de coach die het 

leerproces van de kinderen begeleidt. Daarnaast is de leerkracht diegene 

die zorgt voor een sterk pedagogisch klimaat door o.a. de inzet van 

TeamKlassenmanagement en de Gouden Weken. Ieder kind voelt zich 

gezien en gehoord op de Schittering. 

Aansluiten ontwikkeling. In de basis zijn de kinderen ingedeeld in 

jaarklassen, maar zij volgen lesstof passend bij hun plek op een leerlijn. Ook 

wordt er goed gekeken naar hoe de kinderen leren, we werken met een 

ontwikkellijn ‘leren leren’ en is er aandacht voor de executieve functies. 

Daarnaast werken wij aan de 21-eeuwse vaardigheden om kinderen voor 

te bereiden op de wereld van morgen. 
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Samen  

Een belangrijk aspect binnen ons onderwijs is dat 

kinderen samen spelen en leren. We leren 

kinderen wat samenwerken is en welke gedrag 

hierbij hoort. Er wordt bijvoorbeeld samen 

gewerkt binnen de projecten, waarbij er voor 

aandacht is voor gedeelde verantwoordelijkheid, 

gelijke deelname en leren van en met elkaar.  

Samen met u als ouder/verzorger en uw kind 

dragen wij de verantwoordelijkheid voor de 

ontwikkeling van uw kind. Wij leren u en uw kind 

graag goed kennen en werken daarom met een 

gesprekkencyslus. Wij organiseren kijkdagen en 

werken graag met u samen bij de Jeelo & 

Onderbouwdprojecten. Daarnaast betrekken wij 

ouders binnen de school door middel van een 

medezeggenschapsraad, oudervereninging en 

koffieochtenden.  

Daarnaast dragen wij niet alleen samen met de 

kinderen de verantwoordelijkheid voor 

ontwikkeling, maar ook voor de school en haar 

omgeving. Wij leren kinderen goed met hun 

eigen en gedeelde spullen omgaan en goed 

zorgen voor de natuur.  

 

Identiteit 

De Schittering is een interconfessionele school. 

Wat voor ons betekent dat er ruimte is voor elke 

geloofsovertuiging en wij werken vanuit 

wederzijds respect. Wij vieren Christelijke feesten.  

 

 

 

 
 

Meer lezen 

Klik hier als u meer wilt lezen over Jeelo. 

Klik hier als u meer wilt lezen over Onderbouwd. 

Klik hier als u meer wilt lezen over 

TeamKlassenmanagement. 

Klik hier als u een kijkje wilt nemen in de klassen. 

 

 


