
 
 

 
 
 
    

    

Inleiding   Beste ouders en/of verzorgers 
 
 
Het afgelopen jaar is een heel bijzonder jaar geweest voor OBS de Schoener. 
Er is met de kinderen, het team en jullie als ouders/verzorgers hard gewerkt om het 
onderwijs op de school verder te ontwikkelen. 
Dat we een mooie onderwijsvisie hebben en in de praktijk waarmaken, blijkt uit het 
behalen van het predicaat “goed” vanuit de Onderwijsinspectie. Hiervoor was de 
visitatie in november van het vorig schooljaar. Ook daarna hebben we niet stilgezeten, 
maar juist puntjes op de i gezet qua onze Daltonontwikkeling. Voor het behalen van de 
Daltonlicentie zijn we in maart gevisiteerd. Ook deze licentie hebben we binnengehaald 
met daarbij horend een prachtig rapport vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging. 
Beide rapporten zijn terug te lezen op onze website. 
Toen kwam de Corona periode, de scholen werden gesloten. Het team heeft toen heel 
hard gewerkt om het thuisonderwijs vorm te geven, hetgeen naar ons idee goed gelukt 
is. Daarna de gedeeltelijke opening van de school en gelukkig mochten we afsluiten 
met de gehele opening van de school, waarbij we alle kinderen weer 5 dagen konden 
begroeten. U als ouders/verzorgers zagen we alleen buiten het schoolhek. 
Een roerig jaar met de nodige ups en downs. 
 
Dit schooljaar zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen/actiepunten waar we aan gaan 
werken. Allereerst en bovenaan staat het vasthouden en verankeren van ons 
onderwijs, ons Daltononderwijs. We hebben dit beschreven in het Daltonboek, wat ook 
op de website te vinden is. Andere punten die in ons jaarplan staan zijn: de 
samenwerking tussen de peutergroep van Kibeo en onze onderbouw, de 
talentontwikkeling en workshops en de inbreng van kinderen bij schoolse zaken. 
 
 
Hieronder hebben de leerkrachten een aantal Daltononderwijs items beschreven die op 
onze school in deze vorm plaatsvinden. 
 
Als u over ons Daltononderwijs of andere zaken vragen en/of opmerkingen heeft, horen 
wij dat graag. 
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ik-doelen    Over de ik-doelen vindt regelmatig een gesprek plaats. In de onderbouwgroepen 
gebeurt dit leerkrachtgestuurd. In de midden- en bovenbouw worden deze 
reflectiegesprekken door de kinderen gedaan. Kinderen uit de bovenbouw reflecteren 
in groepjes van 2 tot 4 leerlingen op de ik-doelen. Hiervoor hebben ze een vragenlijst 
waarop een eerste, tweede en derde vraag staat. Deze vragen zijn opgebouwd om 
diepgang in het gesprek aan te brengen. De kinderen van de bovenbouw gaan a.d.h.v. 
deze lijst ook reflecteren met kinderen uit de middenbouw en we gaan dit uitbreiden 
naar de onderbouw kinderen. Natuurlijk wordt er ook op gereflecteerd door de 
leerkracht. De totale uitkomst komt ook weer terug in het portfolio. 
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reflectie    De kinderen krijgen gedurende de dag regelmatig reflectie op hun geleverde werk en 
op het werkproces. Deze reflectie kan komen van de leerkracht, de medeleerling of 
vanuit het digitaal platform Gynzy. We geven de kinderen steeds ruimte en 
aanwijzingen om reflectie te ontvangen en te geven. Ze worden uitgedaagd om hun 
eigen mening te geven en om een goede luisterhouding te ontwikkelen. Door middel 
van onder anderen de Kanjertraining leren we de kinderen ook om na te denken over 
hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ieder kind mag fouten maken, zowel op 
leergebied als op sociaal-emotioneel gebied. 
Tijdens het invullen van het portfolio en tijdens het portfoliogesprek ontvangen de 
kinderen ook feedback op hun ontwikkeling en hun werk. 
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periode 

taken 

 De periodetaak heeft als doel leerlingen op een verantwoorde manier bezig te laten zijn 
bij de persoonlijke belangstelling en kwaliteiten van de leerling. We werken in alle 
bouwen met periodetaken. 
De periodetaken lopen altijd naast de weektaak, maar kunnen wel activiteiten met 
hetzelfde doel bevatten. De periodetaak duurt vaak meerdere weken en is in 
verschillende stapjes verdeeld. Het bevat een taak voor 1 gebied, bijvoorbeeld veters 
strikken of de tafels 1 t/m 10 kennen. De taak is weergegeven in het lokaal op het bord, 
de leerlingen hangen hun naamkaartjes bij de taak en het onderdeel waar zij aan 
werken. In groep 1 t/m 4 geeft de leerkracht sturing aan de keuze van de periodetaak, 
monitort en evalueert deze met de leerlingen. Vanaf groep 5 kiezen de kinderen zelf 
een onderwerp (tafels, topo, breuken, lezen enz). De kinderen maken een instaptoets, 
kunnen verder oefenen met divers materiaal en ze maken een eindtoets. Als de 
instaptoets al voldoende is, mogen ze direct door naar de volgende stap.  
De kinderen worden op deze manier eigenaar van hun eigen ontwikkeling en ze zien in 
dat ze hier zelf ook verantwoordelijk voor zijn. 
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doel 

gericht 

werken 

 Om de kinderen meer eigenaar te maken van hun leren en meer inzicht te geven in hun 
leerdoelen hebben we deze doelen van spelling en rekenen per leerjaar op papier 
gezet. Deze doelen zijn dezelfde doelen die terugkomen in de Gynzy toetsen. 
 
Bij de vakken rekenenen en spelling werken we in blokken van 3 of 4 weken waarin 
een aantal doelen centraal staan.Bij de start van een nieuw hoofdstuk/blok vullen de 
kinderen samen met de leerkracht de vaardigheidsscore in die ze al eerder hebben 
behaald. Dit doen ze per doel. Daarna bepalen ze en vullen ze in hoe ver ze 
verwachten dat deze vaardigheid gaat stijgen. Dit noemen we het streefdoel. We 
streven naar 80% of hoger bij het afsluiten van een doel. 
 
Tijdens de lessen worden de doelen geoefend en stijgt de vaardigheidsscore. Soms 
komen doelen gedurende het jaar meerdere keren terug of is de opbouw zelfs over de 
leerjaren heen. Denk aan de tafels leren, daarna deelsommen leren maken en in de 
bovenbouw reken met breuken en procenten. 
 
Bij elk doel geven we aan in welk gedeelte van Gynzy dit kan worden geoefend. 
Bijvoorbeeld een kind moet de tafels oefenen. Het gaat naar het gedeelte (“de 
Wereld”): Vermenigvuldigen en delen), naar het subdoel (“het eiland”) : automatiseren 
van de tafels en naar het specifieke doel (“het dorp”): de tafel van 2, 5 en 10. 
 
De vaardigheidsscores zijn voor ieder 
kind anders, afhankelijk van de mate 
waarin ze de stof beheersen. Alle 
kinderen weten hoe ze gericht kunnen 
oefenen aan deze doelen. 
Omdat iedereen precies weet aan 
welke doelen we dit blok werken en 
ook de oefen werelden vermeld zijn, 
kunnen ze gericht zelf oefenen 
(eigenaarschap, zelfstandigheid). 
Hiervoor is tijd gemaakt op de 
weektaak na en naast de basislessen.  
 
Na het afnemen van de toets bekijken 
we of de doelen zijn gehaald, welke 
nog verder moet worden geoefend of 
wie verder moet worden uitgedaagd 
met moeilijkere stof. 
Zo werkt ieder kind op zijn eigen 
niveau en krijgt wat het nodig heeft. 
 
 

     

 

OBS De Schoener     schuitkade 2, Brouwershaven.      Tel:0111691945 E-mail: deschoener@obase.nl   Website: deschoener.obase.nl 

 

mailto:deschoener@obase.nl


portfolio 

groep 1-2-3 

 Het portfolio bestaat uit verschillende items:  
Dit ben ik (tekening van zichzelf met daarbij de geschreven naam)  
Mijn doelen (getypt of zichtbaar met afbeeldingen)  
Dit kan ik (de leerlingen krijgen gedurende het schooljaar regelmatig de opdracht om 
dit samen met de leerkracht bij te werken. De behaalde doelen worden dan ingekleurd 
of opgeschreven) 
Leerkracht reflectie (het rapport)  
Waar ben ik trots op (een map met daarin de 10 “mooiste, leukste, beste” werkjes 
daarin verzameld.  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling en 
daarom hebben we de doelen zichtbaar gemaakt in hun portfolio. Hierbij is het voor het 
kind makkelijker om dit samen met hun ouder en/of verzorger te bekijken en 
bespreken.  
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workshops

/koken 

 Op vrijdagmiddag werkt de midden- en bovenbouw klas doorberekend. We starten de            
middag met een gezamenlijk leesmoment, waarbij leesplezier centraal staat. Samen          
lekker met een “boekske in een hoekske”. Na het leesmoment werken we aan Faqta              
Talent. Faqta Talent is een verzamelnaam voor allerhande opdrachten waarbij de           
kinderen individueel of in kleine groepjes werken aan spreekbeurten, 
tentoonstellingen, muziek, dans en toneel, workshops, PowerPoints en nog veel meer.           
We wisselen vrij te kiezen onderwerpen af met wat meer gestuurde opdrachten, zodat             
alle kinderen kennismaken met een verscheidenheid aan presentatievormen. Na een          
aantal werkweken presenteren de kinderen hun bevindingen aan elkaar en dat is altijd             
genieten! Om de aantal weken leggen we boel even opzij en gaan we op vrijdagmiddag               
met elkaar koken! Pastinaakfrietjes, ovenschotel met zalm, courgette-soep, verse         
appelmoes, fruit smoothies, we hebben het allemaal gemaakt… en natuurlijk ook lekker            
opgegeten. Het samen koken is mogelijk, doordat we met behulp van een subsidie een              
heus kook-inventaris hebben mogen aanschaffen. Het samen koken en eten en vooral            
ook het verkennen van smaken van gezonde voeding blijkt een favoriet bij de kinderen              
te zijn! 
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