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Waarom een schoolgids en wat staat er in? 
Voor u ligt de schoolgids van CBS de Lichtstraal. Wij willen u in deze gids informeren over 
onze uitgangspunten en manier van werken. Samen met u willen wij uw kind begeleiden in 
een belangrijk deel van hun leven. 
 
Elk schooljaar maken we een schoolgids. In deze gids staan algemene onderwerpen 
betreffende school, beleid en organisatie. De gids bevat uitgebreide informatie over de gang 
van zaken op school. Verder vindt u hierin informatie over de organisatie op school en over 
de manier van werken. Eventuele aanvullingen worden vermeld in de nieuwsbrief of in 
Parro, de ouderapp.  
 
 
 

 

 
WOORD  VOORAF  
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De Lichtstraal  
De naam Ψde LichtstraalΩ is afgeleid van de vuurtoren die met zijn lichtstralen een baken is 
voor de zeevarenden. Daarnaast is het een richtingwijzer voor de mensen op het vaste land. 
Net als de vuurtoren willen wij als school  ons licht laten schijnen en een baken zijn. 
Een symbolisch licht, verwijzend naar de uitdragende zorg  
om vorm, inhoud en richting te geven aan het onderwijs binnen onze school. 
Ψ5Ŝ [ƛŎƘǘǎǘǊŀŀƭΩ Ƴŀŀƪǘ ƻƴŘŜǊŘŜŜƭ ǳƛǘ Ǿŀƴ ŘŜ Primas-scholengroep. 
 
 
 
 
 
 
  

 
HOOFDSTUK  1  DE SCHOOL  
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Missie: 

Het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een inspirerende leeromgeving aan 
alle aan ons toevertrouwde kinderen.  

Aan de hand van twee metaforen willen we uiteenzetten wat onze bron is. 

Water in wijn: Het Bijbelverhaal De bruiloft te Kana ( Joh. 2: 1-11) leert ons dat wij in 
navolging van Jezus water (het teken van leven) in wijn (het teken van feest) kunnen 
veranderen. Wij moeten voor elkaar van het leven een feest maken. Bovendien samen de 
wijn, waarin ook droesem kan zitten, drinken. Dat wil zeggen: lief en leed samen delen. 

Een tuin met bomen: Wij, Primas Scholengroep willen onze vereniging vergelijken met een 
tuin vol verschillende bomen. Elke boom zijn eigenheid maar elke boom staat voor groei en 
bescherming.  

Kernwaarden: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Vertrouwen  

Vrijheid 
Elk kind, ieder mens is uniek en mag in vrijheid deze uniciteit uiten: je mag zijn wie je bent. 
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Op 
onze scholen is aandacht voor een goede balans tussen resultaten en de pedagogische 
opdracht van de school. Wij leveren van harte een actieve bijdrage aan de brede 
vorming van kinderen, aan heel de mens die zich in vrijheid mag ontwikkelen. Een kind is 
immers: * een schepsel van God, een geschenk * een kind onder kinderen * een mens in een 
ƎǊƻǘŜΣ ǇǊŀŎƘǘƛƎŜ ǿŜǊŜƭŘ ϝ ŜŜƴ ȊŜƭŦǎǘŀƴŘƛƎ ǿŜȊŜƴ ƳŜǘ ŜƛƎŜƴ ŀŀƴƭŜƎΣ ǘŀƭŜƴǘŜƴ Ŝƴ ΨŜƛƎŜƴ 
ŀŀǊŘƛƎƘŜŘŜƴΩ 

Verantwoordelijkheid 
Wij leven niet alleen voor onszelf. Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. De ander moet 
namelijk ook de ruimte krijgen! Wij hebben zorg voor elkaar. Begrippen als rechtvaardigheid, 
mededogen en respect staan centraal. De kinderen leren beseffen dat geluk gevonden wordt 
als anderen ook gelukkig zijn. Kinderen leren hun talenten in te zetten en een waardevolle 
inbreng te hebben in de wereld om hen heen. En dat ook kunnen, omdat ze geleerd hebben 
creatief te denken. Uiteindelijk zal dat ertoe leiden dat kinderen vreedzaam willen 
samenleven met anderen en de natuur. 

Vertrouwen 
Kinderen leren verantwoordelijkheid voor zichzelf, anderen en hun omgeving te dragen, als 
wij hen daarvoor de ruimte bieden en ons vertrouwen geven. Vertrouwen betekent 
voldoende ruimte krijgen in veiligheid en geborgenheid. Door kinderen steeds meer toe te 
vertrouwen, schenken wij hen ons vertrouwen. Kinderen leren, ontwikkelen, groeien en 
ontdekken, in de wetenschap dat de mensen die het dichtst bij hen staan hen hierin 

 
HOOFDSTUK  2  WAAR  DE SCHOOL  VOOR  STAAT  
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vertrouwen en steunen. Zo ontwikkelt zich het zelfvertrouwen ! Dat is de basis om als 
evenwichtig mens in vrijheid verantwoordelijkheid te kunnen dragen. 

Wij vertrouwen erop dat onze leerkrachten: 

*vol overtuiging doen wat binnen hun vermogen en de beschikbare tijd ligt om de aan ons 
toevertrouwŘŜ ƪƛƴŘŜǊŜƴ ƻǇǘƛƳŀŀƭ ǘŜ ōŜƎŜƭŜƛŘƛƴƎ ƛƴ Ƙǳƴ ΨƘŜƭŜΩ ƻƴǘǿƛƪƪŜƭƛƴƎ όƘƻƻŦŘΣ ƘŀǊǘΣ 
handen). 

*zich aanspreekbaar en open opstellen en zich inzetten voor het welzijn en welvaren van de 
ǎŎƘƻƻƭƎŜƳŜŜƴǎŎƘŀǇΣ ŘŜ ŎƻƭƭŜƎŀΩǎ Ŝƴ ȊƛŎƘȊŜƭŦΦ 

*zich positief-kritisch opstellen en inzetten om vanuit een lerende houding hun 
deskundigheid te bevorderen ten dienste van de professionele gemeenschap van de school 
en zichzelf. 

Vrijheid om eigen keuzes te maken, een beroep te doen op de eigen ervaring, deskundigheid 
en intuïtie. De organisatie vertrouwt die verantwoordelijkheid en die vrijheid haar 
medewerkers toe. 

Resultaten 
Onze leerkrachten zijn professionals, die vol overtuiging, met grote inzet en bevlogenheid 
onderwijs op maat bieden. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen 
waaronder digitale middelen gebruikt Onze organisatie werkt steeds aan verbeteringen Wij 
zijn ambitieus in de zin van: de beste niet van maar voor de wereld willen zijn 

Visie 
/.{ ΨŘŜ [ƛŎƘǘǎǘǊŀŀƭΩ ƛǎ ŜŜƴ tǊƻǘŜǎǘŀƴǘǎ-Christelijke Basisschool en wil een open christelijke 
basisschool zijn waar iedereen welkom is! 
 
De school is een plek waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt en je je veilig mag voelen. 
De leerkrachten op onze school zetten zich in voor elk kind dat aan onze zorg is 
toevertrouwd. We streven ernaar om alle kinderen zo veel mogelijk kansen te geven om te 
ontwikkelen.  
 
Samen met en voor elkaar! 
Op onze school willen we dat alle kinderen zich ontwikkelen en opgroeien tot open mensen 
met een belangstellende houding naar de ander. Samenwerken is daarbij een belangrijke 
pijler.  
Door kinderen samen te laten werken (coöperatieve werkvormen) ontstaat begrip, 
acceptatie, zorg voor elkaar en bovenal een positieve sfeer!  
 
Het team heeft een grote gereedschapskist in didactisch handelen.  
Als leerkracht geven we vooral positieve feedback. We proberen te benadrukken wat het 
kind kan en niet wat het kind niet kan. Wij willen de kinderen toerusten met voldoende 
kennis en vaardigheden die voor hun toekomst in de maatschappij essentieel zijn. We willen 
de totale ontwikkeling van de kinderen stimuleren. We besteden in alle groepen naast de 
ƳŜŜǊ ΨǎŎƘƻƻƭǎŜΩ ǾŀŀǊŘƛƎƘŜŘŜƴ ook optimaal tijd aan creativiteit en expressie.  
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De organisatie van de school 
Schoolorganisatie 
Op onze school willen we een onderwijsleersituatie scheppen, die het mogelijk maakt een 
continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de 
kinderlijke ontwikkeling. 
In de groepen 1 en 2 is sprake van ervaringsgericht leren. De leerkracht zoekt, door gerichte 
observatie, leeractiviteiten die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. 
Door deze organisatievorm kan iedere leerling zich ontwikkelen op zijn/haar eigen niveau 
binnen de klassensituatie. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van het digitaal instrument 
KIJK!. In Kijk! Worden de basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die 
een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling bijgehouden. Daarnaast kijk je naar de 
ontwikkeling van de sociaal emotionele ontwikkeling, taal, rekenen en motoriek. 
In de groepen 3 tot en met 8 is het onderwijs programmagericht en klassikaal van opzet. 
Leerlingen die ook na extra remediërend werk de vastgestelde minimum doelen niet hebben 
gehaald, worden aangemerkt als 'zorgleerlingen'. Zij worden opgenomen in het zorgtraject 
van de school. Ook extra aandacht vragen kinderen die erg goed kunnen leren. Zij krijgen 
eveneens aangepaste leerstof aangeboden. Een aantal van deze kinderen kan deelnemen 
aan de Pittige Primasklas. Daar worden ze op een andere manier aan het werk gezet en 
kunnen ze hun talenten gebruiken in allerlei uitdagende werkvormen. 
 
Groepsindeling 
We zijn een kleine basisschool en werken daarom ook met combinatieklassen. Waar mogelijk 
splitsen we een combinatieklas ook wel eens op, zodat we meer tijd en aandacht kunnen 
geven aan de kinderen in de afzonderlijke groepen. Komend schooljaar zijn groep 3 en 4 
gesplitst en  krijgen ze het grootste deel van de week apart les. 
 
 
De activiteiten voor de kinderen 
Groep 1 en 2 
Lƴ ŘŜȊŜ ƎǊƻŜǇ ǿƻǊŘǘ ŜǊ ƎŜǿŜǊƪǘ Ǿŀƴǳƛǘ ǘƘŜƳŀΩǎ ŘƛŜ ŀŀƴǎƭǳƛǘŜƴ ōƛƧ ŘŜ ōŜƭŜǾƛƴƎǎǿŜǊŜƭŘ Ǿŀƴ ŘŜ 
kinderen. Binnen elk thema worden activiteiten voor alle ontwikkelingsgebieden verzameld 
en georganiseerd. Prentenboeken hebben hierbij vaak een centrale functie.  
Het werken in deze groep gebeurt vanuit de kring. De schooldag begint in de kring en hierin 
keren de kinderen steeds weer terug. Het is mede belangrijk voor de sfeer en het 
groepsgevoel.  
Dagelijks spelen en werken de kinderen in verschillende hoeken (zoals: de woonhoek, de 
zand- of watertafel, de lees-letterhoek, de boekenhoek, de constructiehoek) en maken de 
kinderen gebruik van een breed scala aan ontwikkelingsmaterialen.  
 
Jonge kinderen leren al doende, tijdens hun spel en activiteiten. Wij spelen daarop in door te 
zorgen dat er een grote diversiteit aan materiaal is waarvan de kinderen kunnen leren.  
Bij dit alles is de sociaal-emotionele ontwikkeling en het omgaan met elkaar een belangrijk 
aandachtspunt.  

 
HOOFDSTUK  3  DE ORGANISATIE  VAN  HET  ONDERWIJS  
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Er wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling, in het bijzonder de mondelinge 
taalontwikkeling. Bij de rekenontwikkeling is vooral aandacht voor het omgaan met 
hoeveelheden en meten.   
De motorische ontwikkeling neemt een grote plaats in tijdens de dagelijkse activiteiten (o.a. 
middels spel en beweging).  
De expressieve- en creatieve ontwikkeling krijgt vooral aandacht d.m.v. rollenspel, 
poppenspel, spontaan spel, muziek, teken- en knutselactiviteiten.  
 
 

 
 
 
Godsdienstonderwijs op onze school 
Het godsdienstonderwijs neemt op onze school een belangrijke plaats in. We proberen ons 
te houden aan hetgeen in de Bijbel staat geschreven. 
De schooldag wordt begonnen en afgesloten met gebed. We vertellen een aantal keren per 
week een Bijbelverhaal. Bijbelthema's proberen we door middel van een gesprek te 
verduidelijken. Dagelijks brengen we onderwerpen ter sprake, die het wereldbeeld van het 
kind vormen. We reiken normen en waarden aan in de omgang met elkaar, de natuur en de 
Schepper. Ook zingen we regelmatig liederen die bij het verhaal of het thema passen. We 
respecteren andere godsdiensten, zoals we van anderen respect vragen voor onze opvattingen. 
Onze school gebruikt de methode 'Trefwoord'. 
 
Basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen en schrijven) Taal  
De kinderen van groep 1 en 2 krijgen binnen elk thema een diversiteit aan taal-
leesactiviteiten aangeboden. In groep 3 werken de ƪƛƴŘŜǊŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ƳŜǘƘƻŘŜ Ψ[LWb оΩΦ Lƴ 
deze groepen zijn taal en lezen nauw met elkaar verbonden.  
±ŀƴŀŦ ƎǊƻŜǇ п ǿŜǊƪŜƴ ǿŜ ƳŜǘ ŘŜ ƳŜǘƘƻŘŜ ϥ¢ŀŀƭ !ŎǘƛŜŦΩ middels Snappet, dit is een digitale 
adaptieve lesmethode.  
 
Het taalonderwijs is veelomvattend. Allerlei ŀǎǇŜŎǘŜƴ ƪƻƳŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ōƻŜƪ Ψ¢ŀŀƭ !ŎǘƛŜŦΣ ¢ŀŀƭΩ 
aan de orde zoals: luisteren, spreken, lezen, stellen, taalbeschouwing en woordenschat. De 
zorgverbreding in 'Taal Actief, Taal' neemt een belangrijke plaats in. Taalzwakke kinderen 
krijgen aanvullende oefeningen aangeboden. Kinderen die meer aan kunnen krijgen 
verrijkingsstof. 5Ŝ ǎǇŜƭƭƛƴƎƳŜǘƘƻŘŜ ŘƛŜ ǿƛƧ ƎŜōǊǳƛƪŜƴ ƘŜŜǘ Ψ¢ŀŀƭ !ŎǘƛŜŦΣ {ǇŜƭƭƛƴƎϥ Ŝƴ ǎƭǳƛǘ ƎƻŜŘ 
aan bij 'Taal Actief, Taal'.  
 
Lezen  
In groep 1 en 2 worden binnen het thematisch onderwijs activiteiten aangeboden gericht op 
de visuele- en auditieve ontwikkeling die van belang zijn op het gebied van de 
leesontwikkeling, zoals rijmen, klankherkenning, klanksynthese, begrippen en activiteiten 
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met woorden en letters. Als de kinderen in groep 3 komen beginnen ze met aanvankelijk 
ƭŜȊŜƴΦ 9Ǌ ǿƻǊŘǘ ƎŜǿŜǊƪǘ ƳŜǘ ŘŜ ƳŜǘƘƻŘŜ Ψ[LWb оϥΦ ¢ŀŀƭ Ŝƴ ƭŜȊŜƴ ȊƛƧƴ ƛƴ ŘŜȊŜ ƎǊƻŜǇ ƴŀǳǿ ƳŜǘ 
elkaar verbonden. Voor het voortgezet technisch lezen wordt er in groep 4 t/m 8 gewerkt 
ƳŜǘ ŘŜ ƳŜǘƘƻŘŜ ΨCƭƛǘǎΩΦ Lƴ ŘŜȊŜ ƳŜǘƘƻŘŜ ǿƻǊŘǘ ƻǇ ƎŜǾŀǊƛŜŜǊŘŜ ƳŀƴƛŜǊ ƎŜǿŜǊƪǘ ŀŀƴ ƘŜǘ 
technisch lezen. M.n. het vlot lezen krijgt hier best veel aandacht.  
Met behulp van de DMT en AVI toetsen wordt de leesontwikkeling op de voet gevolgd. Deze 
toetsen worden twee maal per jaar afgenomen. Zo zorgen we ervoor dat kinderen boeken 
lezen op hun eigen niveau. Een goede leesvaardigheid is belangrijk voor het plezier dat je 
eraan kunt beleven, maar is eveneens van groot belang bij de andere schoolvakken.  
We besteden daarom veel aandacht aan het lezen. In groep 1 en 2 werken we met 
boekentassen. Regelmatig krijgen de kinderen een boekentas mee naar huis. In deze 
boekentas zitten  prentenboeken en vaak ook een bijbehorend spel en/of knuffel. Hiermee 
kunnen deze jonge kinderen thuis ook aan de slag met leesactiviteiten.  
  
 

 
Verder starten we driemaal per week in alle groepen de dag met lezen. Kinderen kunnen dan 
stillezen, of lezen in groepjes onder leiding van een tutor, of er wordt een boek aangeboden 
in de onderbouwgroepen. Hiermee hopen we het leesplezier en het leesniveau te verbeteren 
door leeskilometers te maken. 
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Naast het technisch lezen wordt ook aandacht besteed aan het begrijpend en studerend 
lezen. In de methode ȰbƛŜǳǿǎōŜƎǊƛǇΩ komen al deze vormen op een gevarieerde manier aan 
de orde. We gebruiken deze methode in groep 4 tot en met 8 en we delen de kinderen in 
groepsdoorbrekende niveaugroepen in. De verwerking wordt in groep 5 t/m 8 ook 
regelmatig via Snappet op de chromebooks gedaan. 
 
Bouw/Letterster worden ingezet ter extra ondersteuning 
Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende 
geletterdheid en leren lezen. Het programma helpt leerlingen die risico lopen op problemen 
met lezen en spelling inzicht te krijgen in alfabetische principes als teken-klankkoppeling en 
fonemisch bewustzijn en het lezen van steeds langere woorden. Letterster is hét online 
oefenprogramma voor kinderen met lees- en spellingachterstanden of dyslexie.  
 
Rekenen  
Lƴ ƎǊƻŜǇ м Ŝƴ н ǿŜǊƪŜƴ ǿŜ ƳŜǘ ŘŜ ƳŜǘƘƻŘŜ ΨaŜǘ {ǇǊƻƴƎŜƴ ±ƻƻǊǳƛǘΩΦ 5ŜȊŜ ƳŜǘƘƻŘŜ ōƛŜŘǘ 
een gevarieerd aanbod aan activiteiten op het gebied van de rekenontwikkeling en 
beginnende gecijferdheid   
We werken in groep 3 tot en met 8 met de methode Wereld in getallen, vanaf groep 4 
middels Snappet. Het is een realistische rekenmethode. Dit betekent dat de methode uitgaat 
van het dagelijks leven en niet alleen sommen aanbiedt. Aan de orde komen o.a.: 
hoofdrekenen, handig rekenen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, procenten, 
breuken en verhoudingen. Onderwerpen als meten, meetkunde, kansberekening, tijd, 
tabellen, diagrammen komen in herkenbare situaties aan bod. Daarbij gaat het vooral om 
begripsvorming en inzicht. De kinderen leren problemen op diverse manieren op te lossen, 
samen te werken om oplossingen te vinden en de samenhang tussen begrippen te 
herkennen.  
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Schrijven 
We gebruiken de methode 'Schrijven in de Basisschool'. In groep 2 beginnen we met het voor- 
bereidend schrijven. Allerlei schrijfpatronen worden geoefend en er wordt gelet op de juiste 
pengreep. Na het voorbereidend schrijven volgt het aanvankelijk schrijven in groep 3. De 
letters worden geoefend. Heeft de leerling de oefening onder de knie dan volgt het 
voortgezet schrijven. Dit loopt door tot in groep 6. Hierbij worden de hoofdletters met 
verbindingen aan- geleerd en lettervormen geautomatiseerd. Later wordt er aandacht 
besteed aan creatief schrijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wereldoriëntatie  
Wereldoriëntatie zit bij groep 1 en 2 ǾŜǊǿŜǾŜƴ ƛƴ ŘŜ ǘƘŜƳŀΩǎ. 
Voor wereldoriëntatie maken de groepen 3 t/m 8 gebruik van de geïntegreerde methode 
Ψ.ƭƛƴƪΩΦ aŜǘ ŘŜȊŜ ƳŜǘƘƻŘŜ ǿŜǊƪŜƴ ǿŜ ǘƘŜƳŀǘƛǎŎƘ Ŝƴ ƪǊƛƧƎŜƴ ŘŜ ƪƛƴŘŜǊŜƴ ŘƻƻǊ ƘŜǘ ƧŀŀǊ ƘŜŜƴ 
een gevarieerd aanbod.  Incidenteel wordt er hieruit in groep 1 en 2 ook gebruik gemaakt 
van een thema of worden er items uit de methode blink gebruikt.  
  
Verkeersonderwijs  
Voor verkeer maken de groepen 3 t/m 8 gebruik van de VVN verkeersmethode.  
Het doel van de methode is de kinderen te leren zich veilig in het verkeer te begeven. Een 
onderdeel van het verkeersonderwijs is het verkeersexamen in groep 8.   
Met hulp van ouders worden voor alle groepen lessen op het plein georganiseerd met 
activiteiten en materialen vanuit het ROVZ. Het ROVZ is een samenwerkingsverband van 
vijftien partners. Zij hebben de taak om verkeersveiligheid te bevorderen in de provincie 
Zeeland. Dat wordt op verschillende manieren uitgevoerd.  
    -Afstemmen verkeersveiligheidsbeleid; 
    -Kennis- en informatieoverdracht van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding; 
    -Monitoren verkeersveiligheidscijfers; 
    -Subsidies beschikbaar stellen en lesmateriaal en cursussen aanbieden; 
    -Samen met partners tijdelijke of structurele projecten ontwikkelen. 
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Expressieactiviteiten (muzikale vorming, tekenen en handvaardigheid) 
De lessen voor tekenen, handvaardigheid, muziek en dans worden door de eigen leerkracht 
gegeven. Ze worden gedurende een aantal weken/lessen per jaar ondersteund door speciaal 
opgeleide en deskundige leerkrachten uit de vereniging. 
Ieder jaar wordt er een zogenaamde 'creamiddag' georganiseerd (voor Kerst of Pasen). 
 
±ƻƻǊ ƳǳȊƛƪŀƭŜ ǾƻǊƳƛƴƎ ƎŜōǊǳƛƪŜƴ ǿŜ ŘŜ ƳŜǘƘƻŘŜ Ψ9ƛƎŜƴǿƛƧǎΣ ŘƛƎƛǘŀŀƭΩΦ ²Ŝ ǎǘǊŜǾŜƴ ƴŀŀǊ ŜŜƴ 
doorgaande lijn in de lessen, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de 
individuele ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Tevens dient er ruimte te zijn om bij 
speciale gelegenheden een eigen invulling aan de lessen te geven. 
 
Groep 5/6 doet mee aan het ǇǊƻƧŜŎǘ άIŜŜƭ ±ŜŜǊŜ ǎǇŜŜƭǘέΦ 9Ŝƴ ǎŀƳŜƴǿŜǊƪƛƴƎ ǘǳǎǎŜƴ ǎŎƘƻƻƭΣ 
muziekschool en muziekvereniging, waarbij de kinderen een instrument leren kennen en 
bespelen. 

 
 
 
Bewegingsonderwijs 
Tijdens de lessen bewegingsonderwijs wordt er gewerkt met het bewegen binnen verschillende 
άƭŜŜǊƭƛƧƴŜƴέΦ Te weten: Balanceren, klimmen, doelspelen, zwaaien, over de kop gaan, springen, 
mikken, glijden, hardlopen, tikken, stoeien en dansen.   
Leerlingen kunnen zichzelf elke les uitdagen op het beweegniveau dat bij hen past.   
Ook wordt er in de lessen bewegingsonderwijs veel aandacht besteedt aan het samen bewegen. 
Samen overleggen, samen winnen, samen verliezen, samen een spel starten en elkaar helpen als 
iemand iets moeilijk vindt.   
En tot slot hoort bij sport ook άǊŜƎŜƭŜƴέΦ De leerlingen leren het zelfstandig opstarten en afsluiten 
van een activiteit en het bijhouden of tellen van scores.   
 
1 keer per jaar wordt de MQ-scan afgenomen bij de leerlingen van groep 1-8. De gegevens van de 
scan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het motorische niveau van kinderen in de leeftijd van 4 
t/m 12 jaar: www.mqscan.nl  

http://www.mqscan.nl/
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Onderwijs in de Engelse taal 
Lƴ ƎǊƻŜǇ м Ŝƴ н ǿƻǊŘǘ ƛƴŎƛŘŜƴǘŜŜƭ ōƛƴƴŜƴ ŘŜ ǘƘŜƳŀΩǎ ŀŀƴŘŀŎƘǘ ōŜǎǘŜŜŘ ŀŀƴ ŘŜ Engelse taal.  
Lƴ ƎǊƻŜǇ о ǘκƳ у ǿƻǊŘǘ 9ƴƎŜƭǎ ƎŜƎŜǾŜƴΦ ²Ŝ ǿŜǊƪŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ƳŜǘƘƻŘŜ Ψ¢ŀƪŜ ƛǘ 9ŀǎȅΩ ²Ŝ ǿƛƭƭŜƴ 
de kinderen kennis laten maken met en een positieve houding bijbrengen ten opzichte van 
het leren van Engelse taal 
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
We vinden het heel belangrijk kinderen te leren omgaan met zichzelf en anderen, met hun 
eigen emoties en met die van anderen. We willen de kinderen leren zich te verplaatsen in de 
ander. 
 
  


