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De laatste jaren is er een geringe afname te zien in het leerlingaantal op school. Op 1-10-2020 bezoeken 120 
leerlingen bs. Eikenderveld. Er is sprake van een hoog aantal tussentijdse in- en uitstroom van leerlingen. Deze 
mutaties ontstaan onder andere door tijdelijke instroom vanuit blijfhuis en verhuizingen. We zien een toename van 
leerlingen uit andere landen. Op grond van de kenmerken van de leerlingen besteden we extra aandacht aan de 
vakken taal, gedragsregulering en burgerschap. 

Kenmerken van ons pedagogisch handelen zijn:
1. Een sfeer van onderlinge verbondenheid;
2. Waardering voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten);
3. Ruimte voor autonomie/ zelfstandigheid;
4. Een kader van structuur en duidelijkheid;
5. Een ordelijke onderwijsomgeving, die weet te inspireren en te stimuleren;
6. Ruimte voor samenwerking/ het bundelen van krachten, om samen te komen tot het beste resultaat

Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem. Kinderen met een 'eigen leerlijn ' rekenen of taal, werken 
incidenteel op hun eigen niveau in de groep waar deze lesstof waar deze lesstof wordt aangeboden of in de eigen 
groep. Met behulp van de 'Vierkeerwijzer ' aanpak bieden wij Wereldoriëntatie aan. Ons doel is om hierdoor de 
talenten van de kinderen te benutten en meer inzicht te krijgen in eigen kunnen, eigenaarschap, motivatie  en 
daardoor de resultaten te verbeteren. Door de inzet van kindgesprekken krijgen leerkrachten en kinderen meer 
inzicht van het leerproces. 

Met behulp van groepsplannen wordt er gewerkt in drie niveaus. Instructie wordt via het DIM- model gegeven. Het 
onderwijs is vooral gebaseerd op duidelijke structuren, routines en intensiveren. Voor de leerlingen die meer 
aankunnen wordt er aanspraak gedaan op hogere ordes van denkniveaus zoals creeëren, evalueren en analyseren.

Een groot aantal kinderen heeft Nederlands als tweede taal. De kinderen van groep 4 met een taalachterstand, 
krijgen een extra taalaanbod tijdens 'de verlengde schooldag'. Dit aanbod krijgen ze drie dagen in de week na de 
reguliere schooltijd.

In verband met het taalachterstandenbeleid wordt er in de kleutergroepen gewerkt met de methode VVE. Een 
methode die aansluit bij de werkwijze van de peuterspeelzaal. 

De leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen op de vrijdagmiddag in het kader van het IMC basis project les van 
gastdocenten die over hun eigen vak onderwijzen. Deze lessen leveren een wezenlijke bijdrage als bevordering van 
het taalonderwijs. Leerlingen ontdekken samen met gastdocenten vakgebieden zoals: journalistiek, wetenschap, 
recht, geneeskunde en beeldende vorming/ kunst. 

Wij hanteren op onze school de SWPBS aanpak. Deze schoolbrede aanpak richt zich op het versterken van gewenst 
gedrag en het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het 
leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. 



Kernwoorden: waardering, autonomie, structuur, samenwerking en verbondenheid.
Kenmerken van ons pedagogisch handelen zijn:
1. Een sfeer van onderlinge verbondenheid;
2. Waarderingen voor ieders eigenheid (kwaliteiten en talenten);
3. Ruimte voor autonomie/ zelfstandigheid;
4. Een kader van structuur en duidelijkheid;
5. Eeen ordelijke onderwijsomgeving, die weet te inspireren en te stimuleren;
6. Ruimte voor samenwerking/ het bundelen van krachten, om samen te komen tot het beste resultaat 

Wij werken aan een brede ontwikkeling. De optimale balans tussen kennis, vorming en talentontwikkeling. Er wordt 
planmatig en opbrengstgericht gewerkt aan basisvaardigheden zoals taal, lezen, rekenen en ontwikkelingsgebieden 
zoals bewegingsonderwijs, kunstzinnige oriëntatie en oriëntaite op jezelf en op de wereld. Er vindt afstemming 
plaats van de organisatie van het leerproces op de brede behoefte van het kind. Hierbij worden de doelen met 
betrekking tot leerlijnen in relatie tot de opbrengsten goed gevolgd. 
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Training Axenroos

KIES

AB mgr. Hanssenschool

Spreekuur SMW

Interne begeleiding

Ondersteuning LB-ers

Knooppunt

SWV

IMC basis

VVE thuis
SWPBS

Verlengde schooldag/ VVE thuis
SWPBS / Ouderbetrokkenheid 3.0
IMC basis

Gelijkvloers
Peuterspeelzaal inpandig

Protocol Omgaan met Ongewenst Gedrag



Dekkend  aanbod bieden voor meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. 

Ontwikkelplan 2020-2021
2021-2022

Nieuwe rekenmethode Oriëntatie en keuze
Implementatie

2020-2021
2021-2022

Kindgesprekken Oriëntatie en uitprobeerfase
Uitbreiding en implementatie

2020-2021
2021-2023

Levensbeschouwing Oriëntatie op nieuwe methode
Invoering

2020-2021
2021-2022

Estafette 3: technisch - en begrijpend lezen implementatie 2020-2021


