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Plannen schooljaar 2018-2019





 Passend Onderwijs:
Wat willen we: - we willen uitgaan van wat het kind kan en nemen dat als startpunt 

voor zijn/haar ontwikkeling 
- meer aansluiting vinden bij interesses, onderwijsbehoeften en       
talenten van de kinderen. 

 Advies platform onderwijs 2032
Wat willen we: - meer vakoverstijgend denken en werken

- leerling meer autonoom maken, eigen keuzes leren maken.

 21eeuwse vaardigheden
Wat willen we: - het onderwijs meer betekenisvol maken en vanuit ‘echte’ problemen 

leren oplossen, waarbij veel van de 21eeuwse vaardigheden geoefend worden.



Missie
De Duizendpoot wil een veilige, sprankelende school zijn waar je 

je welkom voelt en waar ieder de kans krijgt het beste uit zichzelf te 
halen. We willen dat onze kinderen als vormgevers van de toekomst 
een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Visie
Op onze school gaan we ervan uit dat ieder 
kind uniek en gelijkwaardig is en erkennen en accepteren we 
dat kinderen verschillen. Het kind met al 
zijn talenten en mogelijkheden zien we dan ook als uitgangspunt 
voor ons onderwijs. Vanuit een positieve grondhouding leren we van 
en met elkaar. Samen gaan we voor een optimale en brede
ontwikkeling van élk kind, waarbij we inzetten op welbevinden, 
vaardigheden (persoonlijke en sociale vaardigheden), kennis (brede 
algemene ontwikkeling) en inzichten (talenten en passies ontdekken 
en ontwikkelen). 





verdiepen:
- Thematisch werken voor wo-

vakken 
- Bij ieder thema als introductie 

een gast of uitstapje
- Vaste 

afspraken/ritmes/routines 
(zichtbaar) voor alle kinderen 
in de unit

- Korte kringmomenten en leren 
door spel

- - Rijke speelhoeken passend 
bij het thema

vasthouden:

- Extra handen binnen de unit 
en unitbreed inzetten 
(stagiaires, overbezetting, 
onderwijsass)

- Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de 
leeromgeving (dmv takenbord)

- Doelen zijn zichtbaar voor de 
kinderen



Verzwakken en laten verdwijnen:

- Onrust. 

- Verminderd gevoel van veiligheid

- Ontevredenheid over sommige 
opbrengsten

- Grote overgangen

- Ontevreden ouders door 
bovenstaande



 Er komen 3 units

 Veiligheid en gedrag

 Unit 1

 Unit 2 en 3 

 We maken een extra groep.




