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WELKOM	OP	
DE KERN!
Wij	zijn	een	veilige	school	die	alle	
kinderen	welkom	heet	en	met	plezier	
naar school wil laten gaan. ‘Samen’ 
is	daarbij	een	belangrijk	woord.	Wij	
organiseren een aantal keren per jaar 
activiteiten	voor	de	hele	school	en	le-
ren	de	kinderen	dat	samen	vieren	ook	
betekent	dat	je	er	voor	elkaar	bent.	
Binnen	onze	school	en	daarbuiten.	
Verbondenheid	kent	voor	ons	geen	
grenzen.	

Wij willen dat kinderen zich met plezier ont-
wikkelen en kijken heel goed wat ze daarvoor 
nodig hebben. Omdat geen kind hetzelfde 
is, staat maatwerk voorop. Ieder kind moet 
zo goed mogelijk leren rekenen, lezen, schrij-
ven en een gesprek kunnen voeren. Wij leren 
de kinderen ict-vaardigheden, dagen hen uit 
om op onderzoek te gaan, een presentatie 
te houden en samen te werken. Als ‘Earlybird 
school’ bieden wij alle kinderen vanaf groep 
1 op een kwalitatief hoogwaardige manier 
Engels aan. We sluiten ook hierbij aan op de 
mogelijkheden en behoeften van ieder kind 
en ontwikkelen samen met andere scholen 
in Europa thema’s waaraan kinderen grens-
overschrijdend samenwerken. Alle kinderen 
ontwikkelen de kennis en vaardigheden die 

in deze tijd belangrijk zijn en daarmee een 
duurzame basis waarop ze hun toekomst 
kunnen bouwen. 

Kunst helpt kinderen om anders naar de 
wereld te kijken, opent de verbeeldings-
kracht en nodigt uit om anders te kijken dan 
je gewend bent. Wij brengen onze kinderen 
daarmee in aanraking en inspireren hen om 
ook hun eigen creativiteit te ontwikkelen. 
Alle kinderen zingen bij ons op school en 
leren om samen muziek te maken. De kleu-
ters maken twee keer per jaar een muzikale 
voorstelling voor hun ouders en alle andere 
groepen zetten jaarlijks een voorstelling neer 
in ons ‘Kerntheater’. Zij bedenken en maken 
deze voorstelling zelf en ervaren daarbij ook 
hoe leuk het is om samen iets te creëren. 

Wij zijn een ontwikkelingsgerichte school 
die kinderen uitdaagt om hun grenzen te 
verleggen. De grenzen van wat zij kunnen en 
durven en de grenzen van hun wereld. Wij 
inspireren hen om zich met een steeds groter 
wordende wereld te verbinden en bieden 
ieder kind de veilige basis die het daarvoor 
nodig heeft: een gemeenschap waarin je 
verbondenheid ervaart met mensen die iets 
voor elkaar willen betekenen. De Kern van 
waaruit je in steeds grotere cirkels door de 
wereld stapt. 

Namens het team van De Kern, 
Arjan Nijland, directeur

INHOUD
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VEILIGHEID 
NIEUWGIERIGHEID 
EN VERBONDEN-
HEID ALS BASIS
Om	zich	te	kunnen	ontwikkelen,	moe-
ten	kinderen	zich	veilig	en	verbonden	
voelen.	 Veilig	 in	 de	 groep	 en	 bij		 de	
ander. Veiligheid is ook: weten wat je 
kunt	en	waar	je	staat,	als	basis	om	een	
volgende	 stap	 in	 je	 ontwikkeling	 te	
durven	zetten.		

Veiligheid begint op onze school met hel-
dere regels. Deze regels gaan over de wij ze 
waarop wij  met elkaar en onze spullen willen 
omgaan en omvatten ook gedragsregels. 
De kinderen ontwikkelen hierdoor veilig ge-
drag en voelen zich ook zelf veilig. Zij  weten 
immers precies wat wij  van hen verwachten. 

De	Kern	van	ons	onderwij	s:	verbinding	
Kinderen ontwikkelen zich altij d in relatie tot 
de ander. Jonge kinderen leren door elkaar 
na te doen, iets oudere kinderen dagen 
elkaar uit om iets nieuws te proberen en 
prikkelen elkaars nieuwsgierigheid. Dankzij  
interactie met de ander, verleggen kinde-
ren hun grenzen. Wij  geven hen daarom 
de ruimte om samen te spelen, samen op 

onderzoek te gaan en samen aan opdrach-
ten te werken. Zij  leren daarbij  ook om 
samen afspraken te maken. Samenwerking 
biedt kinderen bij  uitstek ook de kans om 
de eigen talenten te verbinden met die van 
de ander en te ervaren dat je samen verder 
komt dan alleen. 

Verbinding speelt ook een belangrij ke rol 
in de wij ze waarop wij  werken aan maat-
werk voor ieder kind. Wij  zien wie dit ene 
kind is en wat zij n of haar mogelij kheden 
en behoeften zij n en sluiten daarop aan. 
In de groepen 1 t/m 3 gaan wij  uit van de 
‘zone van de naastgelegen ontwikkeling’: 
we zien waar een kind staat en waar het zich 
dus veilig voelt. Wij  zien ook wat het nodig 
heeft om een volgende ontwikkelingstap te 
zetten en geven ieder kind het vertrouwen 
dat het dit kan. De kinderen voelen zich 
ook hierdoor veilig, ontwikkelen zich op 
natuurlij ke wij ze en ontwikkelen daarbij  ook 
zelfvertrouwen. 

Verbinding	met	de	samenleving
In de school
Alle kinderen weten zich onderdeel van de 
samenleving binnen onze school en ervaren 
daarin verbondenheid. De vieringen die wij  
rond Pasen, Kerst en Sinterklaas organise-
ren, spelen daarin een rol, evenals activitei-
ten als het Kerntheater, de voorjaarsmarkt 
en de kerstmarkt. Voor de kinderen uit 
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ONZE ONZE ONZE 
KERNWAARDENKERNWAARDENKERNWAARDEN

Plezier, vertrouwen, verantwoordelij kheid, nieuwsgierigheid en ver-Plezier, vertrouwen, verantwoordelij kheid, nieuwsgierigheid en ver-Plezier, vertrouwen, verantwoordelij kheid, nieuwsgierigheid en ver-
binding zij n binding zij n binding zij n De KernDe KernDe Kernwaarden waarmee wij  bouwen aan onderwij s dat waarden waarmee wij  bouwen aan onderwij s dat waarden waarmee wij  bouwen aan onderwij s dat 

ieder kind optimale ontwikkelingskansen biedt. Verbinding maakt dat leer-ieder kind optimale ontwikkelingskansen biedt. Verbinding maakt dat leer-ieder kind optimale ontwikkelingskansen biedt. Verbinding maakt dat leer-
krachten zien wie dit ene kind is en wat hij  of zij  nodig heeft om zich optimaal te krachten zien wie dit ene kind is en wat hij  of zij  nodig heeft om zich optimaal te krachten zien wie dit ene kind is en wat hij  of zij  nodig heeft om zich optimaal te 

ontwikkelen. Wij  prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen en bieden hen de ontwikkelen. Wij  prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen en bieden hen de ontwikkelen. Wij  prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen en bieden hen de 
veiligheid die zij  nodig hebben om op basis hiervan ontwikkelingsstappen te zet-veiligheid die zij  nodig hebben om op basis hiervan ontwikkelingsstappen te zet-veiligheid die zij  nodig hebben om op basis hiervan ontwikkelingsstappen te zet-

ten. Succeservaringen dragen bij  aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen. ten. Succeservaringen dragen bij  aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen. ten. Succeservaringen dragen bij  aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen. 

Alle kinderen weten zich verbonden met de gemeenschap binnen onze school, weten Alle kinderen weten zich verbonden met de gemeenschap binnen onze school, weten Alle kinderen weten zich verbonden met de gemeenschap binnen onze school, weten 
dat zij  er mogen zij n en voelen zich veilig. Zij  ontwikkelen ook hierdoor zelfvertrouwen dat zij  er mogen zij n en voelen zich veilig. Zij  ontwikkelen ook hierdoor zelfvertrouwen dat zij  er mogen zij n en voelen zich veilig. Zij  ontwikkelen ook hierdoor zelfvertrouwen 
en leren bovendien om anderen te vertrouwen. Verbinding, verantwoordelij kheid en en leren bovendien om anderen te vertrouwen. Verbinding, verantwoordelij kheid en en leren bovendien om anderen te vertrouwen. Verbinding, verantwoordelij kheid en 
vertrouwen maken dat kinderen hun plek in de wereld durven innemen en ook de vertrouwen maken dat kinderen hun plek in de wereld durven innemen en ook de vertrouwen maken dat kinderen hun plek in de wereld durven innemen en ook de 
ander ruimte gunnen. Wij  inspireren hen om het plezier te ervaren van samenwer-ander ruimte gunnen. Wij  inspireren hen om het plezier te ervaren van samenwer-ander ruimte gunnen. Wij  inspireren hen om het plezier te ervaren van samenwer-
ken, samen ontdekken, samen spelen en samen vieren. Plezier is onze motor voor ken, samen ontdekken, samen spelen en samen vieren. Plezier is onze motor voor ken, samen ontdekken, samen spelen en samen vieren. Plezier is onze motor voor 

ontwikkeling. Samen en vieren zij n de kernwoorden van ons verhaal. ontwikkeling. Samen en vieren zij n de kernwoorden van ons verhaal. ontwikkeling. Samen en vieren zij n de kernwoorden van ons verhaal. 

Kwaliteit is het doel waarnaar wij  streven en de waarde onder ons handelen. Kwaliteit is het doel waarnaar wij  streven en de waarde onder ons handelen. Kwaliteit is het doel waarnaar wij  streven en de waarde onder ons handelen. 
Wij  bouwen aan kwalitatief hoogwaardig onderwij s en hebben alle kwa-Wij  bouwen aan kwalitatief hoogwaardig onderwij s en hebben alle kwa-Wij  bouwen aan kwalitatief hoogwaardig onderwij s en hebben alle kwa-

liteit in huis om dit te realiseren. Kwaliteit in mensen, in materialen, liteit in huis om dit te realiseren. Kwaliteit in mensen, in materialen, liteit in huis om dit te realiseren. Kwaliteit in mensen, in materialen, 
in kennis en vaardigheden en in handelen. Wij  doen onszelf, de in kennis en vaardigheden en in handelen. Wij  doen onszelf, de in kennis en vaardigheden en in handelen. Wij  doen onszelf, de 

kinderen in onze school en hun ouders de belofte dat wij  kinderen in onze school en hun ouders de belofte dat wij  kinderen in onze school en hun ouders de belofte dat wij  
hiervoor staan. hiervoor staan. hiervoor staan. 

de onderbouw 
organiseren we 
ieder najaar het 
‘Pannenkoeken-
verkleedfeest’. De 
bovenbouw helpt 

daarbij  mee door 
spelletjes te bege-

leiden. Jong en oud 
ontmoet elkaar ook 

tij dens de Kinderboe-
kenweek: oudere kinderen 

lezen dan voor aan jongere. 
De kinderen vinden dit leuk en 

ervaren verbondenheid.  

In de wĳ k
De verbondenheid die de kinderen binnen 
onze school ervaren, is de basis waarop wij  
bouwen aan verbinding met mensen in de 
wereld buiten die van de school. Voor de 
kleuters begint dit dichtbij . Ieder jaar ver-
zorgen zij  rond Kerst een voorstelling voor 
de bewoners van een verzorgingshuis. Zij  
ervaren hierdoor al jong dat zij  van beteke-
nis kunnen zij n voor andere mensen. De 
kinderen voelen zich tij dens het optreden 
verbonden met de andere kinderen en de 
volwassenen om hen heen. Op deze erva-
ring kunnen zij  een leven lang bouwen. 

In de wereld
In de bovenbouw is de wereld van de 
kinderen zo groot geworden dat zij  zich ook 
kunnen verbinden met mensen verder weg. 
Wij  onderhouden contacten met partner-
scholen in Polen, Duitsland en Frankrij k en 
bieden onze gezamenlij ke leerlingen vanaf 
dit schooljaar de kans om samen aan een 
thema te werken. Ze ontwikkelen hierdoor 
hun vermogen om zich in het Engels uit te 
drukken, leren om virtueel samen te werken 
en leren ook om dit met mensen te doen die 
zij n opgegroeid in een andere omgeving 
dan zij zelf. Dit daagt hen bij  uitstek ook uit 
om zich open te stellen voor andere ideeën, 
normen en waarden. Kinderen ontwikkelen 
zich hierdoor letterlij k grensverleggend

Wij  vinden het niet alleen belangrij k dat 
kinderen grensverleggend leren samenwer-
ken, wij  willen ook dat zij  zich verbonden 
weten met mensen die elders op de aarde 
leven en zich in hen leren verplaatsen. De 
kinderen in de bovenbouw verdiepen zich 
daarom ook in de omstandigheden waarin 
mensen elders op de wereld leven. Dat kun-
nen mensen in oorlogsgebieden zij n, men-
sen die in grote armoede met honger leven 
of mensen die op de vlucht zij n. Verbonden-
heid en de ontwikkeling van empathie zij n 
belangrij ke doelen. 



8 9

drachten, rekenopdrachten 
en opdrachten die horen bij 
het vak wereldoriëntatie. Bij 
rekenen is de samenwer-
king er met name op gericht 
om hen met verschillende 
rekenstrategieën te laten 

werken. De kinderen bespre-
ken na afloop welke strategie 

ze hebben toegepast en of deze 
bij hen past. 

Bovenbouw:	onderzoekend,	
ontwerpend en samenwerkend 

leren
In de groepen 7 en 8 stimuleren wij de 
kinderen om ook op basis van eigen onder-
zoeksvragen aan de slag te gaan. Omdat 
er niet één vaste oplossing of uitkomst is, 
hebben kinderen de ruimte om met eigen 
antwoorden te komen. Onderzoekend en 
ontwerpend leren stimuleert het creatieve 
denkvermogen van kinderen, leert hen om 
kritisch te denken en stimuleert hen om 
samen te werken. Kinderen die op deze 
manier samenwerken, dagen ook elkaar uit 
om creatief en kritisch te denken. 

Maatwerk	op	een	gemeenschappelijke	
basis
Wij werken in alle groepen vanuit de onder-
wijsdoelen die de kinderen in een leerjaar 
moeten halen. Om ieder kind op maat te 
bedienen, bieden wij onze instructies op 

drie niveaus aan. Kinderen die meer aan 
kunnen, krijgen een korte instructie en gaan 
direct aan de slag. Andere kinderen krijgen 
een langere instructie of de leerstof op een 
andere manier uitgelegd. Onze plusleerlin-
gen werken met een eigen leerlijn en kinde-
ren die extra ondersteuning nodig hebben, 
krijgen een extra instructie en soms ook een 
individuele leerlijn.

Zelfstandigheid	en	verantwoordelijkheid
Alle kinderen werken zoveel mogelijk zelf-
standig aan de opdrachten. Vanaf groep 3 
werken alle kinderen met een weektaak en 
krijgen zij ook keuzewerktijd. Ze bepalen 
dan zelf aan welke opdrachten ze werken 
en evalueren achteraf met ons hun keuzes. 
Ze ervaren dat ze verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen keuzes en leren het eigen gedrag 
en de eigen keuzes sturen. De kinderen 
krijgen in de loop van de jaren steeds meer 
keuzewerktijd. Ook hierbij geldt dat de 
mogelijkheden en behoeften van ieder kind 
leidend zijn. 

Taalontwikkeling
Taal is de belangrijkste voorwaarde om te 
kunnen functioneren in de samenleving. Wij 
besteden daarom veel aandacht aan de taal-
ontwikkeling van kinderen. Bij de kleuters 
gebeurt dit spelenderwijze. Wij oefenen 
rijmpjes en versjes met hen, leren de kinde-
ren liedjes en lezen hen voor uit prenten-
boeken. De kinderen kunnen zich ook een 

ONTWIKKELINGS-
GERICHT 
ONDERWIJS

De	 ontwikkelingsbehoefte	 van	 ieder	
kind	is	leidend	in	ons	onderwijsaanbod	
en	de	wijze	waarop	wij	dit	aanbieden.	
Wij	betrekken	de	fase	waarin	kinderen	
zich	bevinden	bij	onze	didactische	aan-
pak	en	de	wijze	waarop	zij	werken.	De	
kinderen	in	de	onderbouw	krijgen	alle	
ruimte	om	spelend	te	ontdekken	en	te	
leren	en	 in	de	bovenbouw	bieden	wij	
de	 kinderen	 ruimte	 om	met	 eigen	 on-
derzoeksvragen	 aan	 de	 slag	 te	 gaan.	
Ook	 in	 de	 leerjaren	daartussen	dagen	
wij	 kinderen	 uit	 om	 zich	 grensverleg-
gend te ontwikkelen. 

Onderbouw:	kleuteren,	speelse	
werkvormen	en	thema’s
Kleuters mogen bij ons kleuters zijn. Dit 
betekent dat ze alle ruimte krijgen om te 
spelen en zich vrij te bewegen. Omdat de 
ontwikkelingsverschillen tussen kinderen 
juist in deze fase groot zijn, krijgt ieder 
kind ook ruimte om zich in eigen tempo te 
ontwikkelen. De zone van de naaste ontwik-
keling is leidend voor het aanbod van het 
voorbereidend rekenen, lezen en schrijven. 
Dit is goed voor het zelfvertrouwen van 

de kinderen en legt een 
stevig fundament onder hun 
cognitieve en sociaal-emo-
tionele ontwikkeling. 

In aansluiting op het werken 
in de groepen 1 en 2 bieden 
wij vanaf dit schooljaar de 
kinderen in groep 3, naast de 
methodes, ook meer speelse 
werkvormen en concrete materia-
len aan. Ze krijgen meer ruimte om 
buiten te spelen en gaan met name 
ook leren door samen aan opdrachten te 
werken. Ook hier geldt dat wij ons aanbod 
aansluiten op de behoeften van ieder kind. 

In alle onderbouwgroepen werken de 
kinderen regelmatig aan thema’s. In de 
groepen 1 en 2 worden deze waar mogelijk 
afgestemd op de thema’s waaraan de kin-
deren in de peuterspeelzaal werken. Iedere 
leerkracht legt binnen het thema eigen 
accenten en stemt deze af op de behoefte 
van de groep. 

Middenbouw:	instructie	en	
samenwerkend leren
In de groepen 4 t/m 6 leren de kinderen 
met name door instructie en door samen 
aan concrete opdrachten te werken. Dit 
past bij de wijze waarop kinderen van deze 
leeftijd zich ontwikkelen. De kinderen 
werken regelmatig samen aan creatieve op-
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verhaal laten voorlezen uit een luisterboek. 
Ze leren klanken herkennen en gaan de 
betekenis van woorden en zinnen begrij-
pen. Vanaf groep 3 werken we met speelse, 
concrete materialen aan de taalontwikkeling 
van de kinderen en zetten we daarnaast een 
methode voor aanvankelijk lezen in. 

Lezen
Alle kinderen die naar het voortgezet on-
derwijs gaan, kunnen lezen. Wij hebben een 
‘beleidsplan lezen’ en leren kinderen in groep 
3 niet alleen via een methode, maar ook via 
speelse werkvormen als spelletjes lezen. 
Omdat ze daarbij regelmatig ook samen 
spelen en samen werken, hebben de kinde-
ren vooral ook veel plezier bij het leren lezen. 
De kinderen ervaren dit plezier ook tijdens 
het ‘tutorlezen’. Oudere kinderen lezen hierbij 
samen met jongere kinderen. 

Kinderen leren het beste lezen door dit veel te 
doen. Wij inspireren de kinderen daarom om 
veel te lezen en lezen hen zelf iedere dag tij-
dens eetmomenten voor. Alle klassen hebben 
een eigen bibliotheek waaruit de kinderen 
boeken kunnen lenen. Vanaf groep vijf be-
spreken de kinderen elk schooljaar een boek 
dat ze leuk vinden. Ze inspireren daarmee hun 
klasgenoten om dit ook te lezen. Wij doen 
ieder jaar mee aan de Kinderboekenweek en 
maken daar schoolbreed een feest van. 

Spreken
Taal zorgt er met name ook voor dat 
mensen informatie begrijpen en kennis 
kunnen overdragen. Dat zij emoties kun-
nen delen en elkaar kunnen vertellen wat 
hen bezighoudt. Taal heeft ook een sociale 
component: mensen praten regelmatig met 
elkaar met geen andere bedoeling dan zich 
met elkaar verbonden te voelen. Wij leren 
onze kinderen daarom vanaf groep 1 om 
te vertellen, naar elkaar te luisteren en een 
gesprek te voeren. 
Vanaf groep 5 heeft ieder kind jaarlijks een 
spreekbeurt. Het onderwerp hiervoor kiest 
het zelf. De kinderen in groep 8 houden ook 
presentaties over actuele onderwerpen en 
leren hierover met elkaar in debat te gaan.

Schrijven
Vanaf groep 3 leren wij alle kinderen vol-
gens een methode schrijven. In de mid-
den- en bovenbouw stimuleren wij de 
kinderen ook om creatief te schrijven. 
Ze ontwikkelen hierdoor hun woor-
denschat, vergroten hun vermogen 
om de juiste woorden te kiezen en 
met zinnen te spelen en ontwikke-
len bovendien hun creativiteit. De 
kinderen in de bovenbouw leren 
om presentaties en werkstukken 
te maken.
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Rekenen
Het eerste inzicht in ruimtelijke vormen en 
begrippen als groter en kleiner, krijgen 
kleuters spelenderwijze terwijl ze bouwen, 
vouwen of iets op volgorde leggen. Wij bie-
den de kinderen daarbij materialen aan die 
hun natuurlijke interesse prikkelen. 
Vanaf groep 3 leren we de kinderen via een 
methode rekenen. Deze methode gaat uit 
van situaties uit het dagelijkse leven en laat 
kinderen bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel 
geld ze moeten betalen als ze boodschap-
pen doen. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen de uitkomst van sommen onder de 
honderd en bijvoorbeeld de tafels automa-
tisch weten. De oefeningen die ze hiervoor 
nodig hebben, maken ze vanaf groep 3 
op de computer. Kinderen die dit nodig 
hebben, vinden hierop ook extra oefenstof. 

Vanaf groep 7 werken alle kinderen op 
Chromebooks aan rekenopdrachten. 

Kinderen die goed kunnen rekenen, 
maken minder of andere opdrach-

ten. We gebruiken de uitslagen 
van de toetsen om ervoor te 

zorgen dat het rekenen ook 
voor hen uitdagend blijft. 

Engels
Wij zijn een ‘Earlybird 
school’. Dit betekent dat wij 
alle kinderen vanaf groep 
1 Engels aanbieden en dat 

ons aanbod van hoge kwali-

teit is. Vanaf dit schooljaar gaan we Engels 
in de bovenbouw op maat aanbieden en 
nauwer samenwerken met onze partner-
scholen buiten Nederland. 

Wereldoriëntatie
‘Vanuit welke waarden trek jij de wereld in 
en kijk jij naar de wereld om je heen?’ Dat is 
de vraag die wij onze kinderen stellen. We 
laten hen nadenken over de waarden die 
voor henzelf belangrijk zijn en nodigen hen 
ook uit om daarover met elkaar in gesprek 
te gaan. Ze ontdekken dat hun waarden 
van invloed zijn op de wijze waarop zij naar 
de wereld kijken, worden uitgenodigd om 
vaste ideeën los te laten en zich open te 
stellen voor de normen en waarden van 
iemand anders. Wij inspireren de kinderen 
in het verlengde hiervan om met een open 
houding naar elkaar te kijken. 

De wereld van de kleuters is nog klein. Wij 
praten met hen in de kring over wat ze heb-
ben meegemaakt en kijken met hen naar 
televisieprogramma’s als Koekeloere en 
Huisje, boompje, beestje. Oudere kinderen 
kijken onder andere naar het Jeugdjournaal 
en De Buitendienst. We gebruiken deze 
televisieprogramma’s om met hen te praten 
over gebeurtenissen in de wereld. De kin-
deren in de bovenbouw inspireren wij om 
zich op basis van eigen onderzoeksvragen 
te verdiepen in die wereld en de verschijn-
selen en gebeurtenissen die zich daarin 
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organiseren daarnaast culturele uitstapjes naar 
musea als het Tegelmuseum, het Kröller-Müller 
Museum, Corpus en Naturalis. In de boven-
bouw bezoeken de kinderen het Binnenhof om 
te leren hoe de Tweede Kamer werkt en gaan 
ze naar een voorstelling in de schouwburg of 

het filmhuis in Ede of Wageningen. 

Kerntheater
Tien keer per jaar opent ons Kern-

theater de deuren voor ouders. 
De kleutergroepen verzorgen 

1 keer per jaar een muzikale 
voorstelling waarin zij met 
name zingen. De andere 
groepen bepalen zelf de 
inhoud van de voorstelling. 
Dit kan betekenen dat ze 
een toneelstuk of een muzi-
kale voorstelling maken, het 
kan ook beteken dat ze iets 
presenteren wat ze in de klas 

hebben gedaan of een verhaal 
vertellen. Parallelgroepen 

verzorgen telkens samen een 
programma. 

Bewegingsonderwijs
Alle groepen hebben iedere week een 

uur bewegingsonderwijs in een gymzaal 
die zich op tien minuten loopafstand van onze 
school bevindt. De gymlessen worden gegeven 
door de eigen leerkracht. De kleuters bewegen 
daarnaast in het speellokaal en spelen bij droog 
weer bovendien dagelijks buiten met karren en 

ander pleinmateriaal. 
De groepen 4 en 5 doen ieder jaar mee aan de 
Junior Olympiade en de groepen 6 t/m 8 aan 
de Schoolsport Olympiade. De groepen 5 en 
6 doen bovendien mee aan het gemeentelijke 
handbaltoernooi en de groepen 7 en 8 aan 
het voetbaltoernooi. Ook denksport heeft een 
plek op onze school, en wel in de vorm van een 
schaakatelier.  

Godsdienstonderwijs	en	humanistische
vorming
Kinderen kunnen in de groepen 5 t/m 8 kiezen 
voor godsdienstig of humanistisch vormings-
onderwijs. Humanistisch vormingsonderwijs 
leert kinderen op een kritische en creatieve 
manier om te gaan met vragen over normen 
en waarden en levensbeschouwing. Kinderen 
leren gezamenlijk hun ervaringen en ideeën te 
onderzoeken, ze leren keuzes maken en deze 
te verantwoorden. Godsdienstonderwijs laat 
kinderen kennismaken met de grote wereld-
godsdiensten en nodigt hen uit om met elkaar 
te bespreken wat zij zelf geloven. 
De lessen zijn niet verplicht, maar wie zich op-
geeft doet wel het hele jaar mee. Zowel gods-
dienstig als humanistisch vormingsonderwijs 
wordt gegeven door een vakleerkracht. 

Verkeer
Wij werken vanaf groep 5 met een methode 
voor verkeersonderwijs, die erop gericht is de 
kinderen een juist en veilig verkeersgedrag aan 
te leren. De methode behandelt de praktijk van 
alledag en maakt de kinderen vertrouwd 

voordoen. Vanaf groep 5 bieden wij alle 
kinderen geschiedenis en aardrijkskunde 
via methodes aan. 

Burgerschapsontwikkeling is op onze 
school onderdeel van wereldoriëntatie. In 
groep 8 brengen de kinderen een bezoek 
aan de Tweede Kamer. Wij beschikken, in 
relatie hiermee, over een leerlingenraad die 
kinderen laat ervaren dat zij invloed hebben 
op besluiten die voor hen belangrijk zijn en 
dat zij ook zelf ideeën kunnen aandragen. 
De leerlingenraad draagt bij aan de ontwik-
keling van de kinderen tot democratische 
burgers. 

ICT
Wij gebruiken computers en Chromebooks 
om kinderen informatie te laten zoeken en 
verwerken, rekenopdrachten te maken, 
boekpresentaties, onderzoeksverslagen en 
bijvoorbeeld spreekbeurten. In de loop van 
de jaren worden ze steeds vaardiger op het 
gebied van ICT. Ze maken digitale presen-
taties, gaan aan de slag met programmeren 
en werken samen met kinderen van onze 
partnerscholen in een virtuele ruimte. 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren 
om digitale informatiebronnen goed te ge-
bruiken en besteden daarom ook aandacht 
aan mediawijsheid. We kijken daarbij met 
hen naar hun gedrag in de digitale wereld 
en leren hen om onbetrouwbare bronnen te 
herkennen. 

Muziek,	drama	en	beeldende	kunst
Muziekonderwijs zorgt ervoor dat je beide 
hersenhelften goed gaan samenwerken en 
maakt het voor kinderen gemakkelijker om 
vreemde talen te leren. Kinderen die samen 
muziek maken of samen zingen, ervaren ver-
bondenheid en hebben plezier. Wij zingen 
in alle groepen met de kinderen en alle 
groepen hebben in een doorgaande 
lijn muziekles. In de groepen 1 en 
2 worden deze lessen gegeven 
door een vakleerkracht. 

Beeldende vorming draagt 
bij aan de ontwikkeling van 
creatief denkvermogen. De 
kleuters knutselen, teke-
nen of schilderen iedere 
dag en de groepen 2 en 3 
kunnen iedere vrijdagmid-
dag kiezen uit verschillende 
creatieve activiteiten. Wij 
bieden deze in carrouselvorm 
aan. Vanaf groep 3 krijgen alle 
kinderen wekelijks tekenles, 
techniekles en handvaardigheid. 

Kunst opent nieuwe werelden voor 
kinderen en nodigt hen uit om anders 
te kijken dan zij gewend zijn. Wij vinden het 
daarom belangrijk dat kinderen met kunst 
in aanraking komen, hebben een abon-
nement op het Kröller-Müller Museum en 
doen regelmatig mee in de activiteiten die 
dit museum voor scholen ontwikkelt. Wij 
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ONTWIKKELING 
BEGINT MET 
AANDACHT
Kinderen	 gaan	 groeien	 wanneer	 wij	
hen	 de	 juiste	 aandacht	 geven.	 Aan-
dacht	betekent	voor	ons	dat	wij	goed	
proberen	te	kijken	wie	ieder	kind	is	en	
wat	 het	 nodig	 heeft	 om	 zich	 goed	 te	
ontwikkelen.	 Dit	 kan	 een	 aai	 over	 de	
bol	zijn	of	een	gesprek	omdat	het	ver-
drietig	is.	Aandacht	zit	voor	ons	ook	in	
het	feit	dat	wij	kinderen	complimenten	
geven	omdat	ze	een	medeleerling	hel-
pen,	omdat	ze	een	mooie	prestatie	heb-
ben	 geleverd	 of	 zichzelf	 overwonnen	
hebben.	 Aandacht	 betekent	 dat	 wij	
vroegtijdig	signaleren	dat	iemand	vast	
dreigt	 te	 lopen	 in	zijn	of	haar	ontwik-
keling.	Meten	 en	 goed	 kijken,	 spelen	
daarbij	een	belangrijke	rol.	

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Wij ondersteunen de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van de kinderen door vanaf 
groep 1 te werken met SOEMO-kaarten. 
Deze kaarten dragen bij aan de ontwikke-
ling van zelfbewustzijn en de weerbaarheid 
van kinderen. De kaarten nodigen uit om 
over emoties te praten en leren de kinderen 
welk gedrag in welke situatie gewenst is. De 
kinderen praten op basis van deze kaarten 

ook met elkaar over gedrag dat zij minder 
prettig vinden. De kaarten stimuleren hen 
om te vertellen wat het gedrag van de ander 
met hen doet en zetten aan tot nadenken 
over het eigen gedrag. Het werken met de 
kaarten ondersteunt het positieve klimaat in 
onze school. 

Hoogbegaafdheid
(Hoog)begaafde kinderen werken op basis 
van een eigen ontwikkelingslijn. Wij laten 
hen in principe niet sneller door de school 
heen gaan. Uitgangspunt is dat ons aanbod 
voor ieder kind ook past bij zijn of haar 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Zien en meten
Onze leerkrachten kijken goed naar ieder 
kind en zijn bij uitstek in staat om te zien of 
het zich goed ontwikkelt. Al onze leerlingen 
worden daarnaast met enige regelmaat 
getoetst volgens de toets kalender. Ook dit 
maakt de ontwikkeling van een kind zicht-
baar. In de groepen 1 en 2 nemen wij de 
Cito-toetsen ‘Taal voor kleuters’ en ‘Reke-
nen voor kleuters’ af. Vanaf groep 3 toetsen 
we de leerlingen op de gebieden rekenen, 
spelling, lezen en begrijpend lezen. We 
gebruiken hiervoor de toetsen die bij de 
methodes horen en de tussentijdse toetsen 
van Cito. De kinderen van groep 8 maken 
allemaal de Centrale Eindtoets.  

Omdat wij de sociaal-emotionele ontwikke-

met alles wat zij hierin 
tegen kunnen komen. In 

groep 7 doen de kinderen 
mee aan het landelijke verkeers-

examen. Dit examen bestaat uit een 
theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.
 
Huiswerk
Vanaf groep 5 krijgen kinderen huiswerk 
mee. We bouwen de huiswerkfrequentie 
per jaargroep langzaam op. De kinderen 
wennen hierdoor aan het maken van huis-
werk en het thuis leren voor een overhoring 
van bijvoorbeeld topografie. Wij bereiden 
kinderen met huiswerk voor op het voortge-
zet onderwijs en gebruiken dit ook om hen 
verder te laten oefenen met de aangeboden 
lesstof.  
Huiswerk start in groep 5 met het maken 
van een boekpresentatie. Vanaf groep 6 
wordt dit uitgebreid met onder andere 
topografie en een spreekbeurt. In groep 8 
krijgen kinderen huiswerk passend bij hun 
verwachte uitstroomniveau.

Wij	gebruiken	de	volgende	methodes:
Lezen: Lees Interventie Programma, 
Veilig Leren lezen
Taal (woordenschat): Taal Actief 
Schrijven: Handschrift, Pennenstreken
Rekenen: De Wereld In Getallen
Wereldoriëntatie: De Blauwe Planeet,  
Natuniek, Speurtocht 
Topografie: De Blauwe Planeet 
Verkeer: Jeugdverkeerskrant 
Tekenen: Tekenen kun je leren
Sociaal-emotionele vorming: SOEMO-
kaarten
Engels: Discovery island, I-Pockets  
Muziek: Muziek in de klas

3
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• Schoolbegeleidingsdiensten 
• Logopedie
• GGD (schoolarts, verpleegkundige, 

sociaal-verpleegkundige)
• Centrum voor Jeugd en Gezin Ede
 
Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin/GGD
Op onze school valt uw kind onder de zorg 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede. 
In dit centrum werken ook medewerkers 
van de GGD. Zij onderzoeken in groep 2 de 
spraak- en taalontwikkeling, het gehoor- en 
gezichtsvermogen en lengte en gewicht 
van uw kind. U kunt daarbij ook aangeven of 
u prijs stelt op een gesprek of onderzoek. 
De verpleegkundige van de GGD meet in 
groep 7 de lengte en het gewicht van uw 
kind en vraagt u ook om van te voren een 
vragenlijst over zijn of haar gezondheid in 
te vullen. De verschillende onderzoeken 
worden uitsluitend gedaan wanneer de ou-
ders hiervoor toestemming geven. Ouders 
kunnen hun kind ook zelf opgeven voor een 
onderzoek of een afspraak maken met de 
schoolverpleegkundige of schoolarts. 

ling van onze kinderen minstens zo belang-
rijk vinden als de cognitieve, leggen wij ook 
deze vast met behulp van een volgsysteem. 
Niet alleen de leerkrachten, ook de kin-
deren vullen in dit kader regelmatig een 
vragenlijst in. 

Handelingsgericht werken
Al onze leerkrachten werken handelingsge-
richt. De basis daarvoor zijn groepsplannen, 
waarin beschreven wordt op welke wijze het 
onderwijs wordt afgestemd op de behoefte 
van de leerlingen. Het observeren en toet-
sen van de kinderen biedt ons daarbij de 
kans om vroegtijdig problemen bij individu-
ele leerlingen te signaleren. De uitkomsten 
van de toetsen worden in de groepsbespre-
kingen besproken. Ook de intern begelei-
der is daarbij aanwezig. Dit kan ertoe leiden 
dat het onderwijs voor een individueel kind 
of een groepje kinderen wordt aangepast. 
Constateert een leerkracht dat het niet 
goed gaat met één van zijn of haar leer-
lingen, dan probeert hij of zij dat in eerste 
instantie binnen de groep op te lossen. Lukt 
dit niet, dan wordt de leerling besproken 
door de leerkracht en de intern begeleider. 
Indien nodig observeert de intern bege-
leider de leerling in de groep om daarna, 
samen met de leerkracht en de betrokken 
ouders, te bepalen wat de volgende stap 
kan zijn. 

Externe	ondersteuning
Soms heeft een kind problemen die te 
ingewikkeld voor ons zijn. Wij kunnen dan 
een extern ondersteuningsteam uit ons 
samenwerkingsverband inschakelen. Dit 
gebeurt uiteraard in overleg met de ouders 
van het betreffende kind. Het advies dat 
dit team geeft, verwerken wij in ons onder-
wijsaanbod. Ook dit wordt met de ouders 
besproken. In de meeste gevallen zijn wij 
zelf in staat om een kind de benodigde hulp 
te bieden. Soms zijn de problemen zo groot 
dat wij hulp van buiten de school moeten 
inschakelen.  

Wij kunnen daarbij in de eerste plaats 
gebruik maken van de deskundigheid die 
binnen het Samenwerkingsverband Rijn 
en Gelderse Vallei aanwezig is. Alle scho-
len voor (speciaal) basisonderwijs en de 
regionale expertisecentra uit de gemeen-
ten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, 
Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen 
werken hierin samen aan passend onder-
wijs. De scholen voor speciaal onderwijs 
bieden indien nodig ambulante begeleiding 
aan kinderen met specifieke behoeften. Zij 
kunnen bovendien een deskundig advies 
geven met betrekking tot de hulp die een 
kind nodig heeft. 
Naast de organisaties uit dit samenwer-
kingsverband, werken wij in het kader van 
de zorg voor onze leerlingen samen met de 
volgende organisaties: 
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OUDERS: ONZE 
BELANGRIJKSTE	
PARTNERS
Hoe	 kunnen	 we	 er	 samen	 voor	 zorgen	
dat	 uw	 kind	 zich	 goed	 ontwikkelt:	 dat	
is	de	vraag	die	centraal	staat	in	onze	sa-
menwerking	 met	 u,	 als	 ouder.	Wat	 ons	
betreft	begint	dit	met	luisteren.	Wij	wil-
len	graag	weten	wat	u	van	ons	verwacht	
en	hoopt	als	het	om	de	ontwikkeling	van	
uw	kind	gaat.	Denkt	u	dat	het	niet	goed	
gaat	met	uw	zoon	of	dochter,	dan	horen	
wij	dit	graag	meteen.	Andersom	bespre-
ken	wij	het	direct	met	u	wanneer	wij	ons	
zorgen	maken	en	betrekken	wij	u	graag	
bij	de	gang	van	zaken	in	de	groep	van	uw	
kind. 

Informatieavonden	
De leerkrachten van de groepen 1, 2, 3 en 8 
organiseren aan het begin van het schooljaar 
een informatieavond voor de ouders van hun 
groep. U krijgt dan informatie over wat uw 
kind gaat leren, met welke methodes en ma-
terialen de groep werkt en welke specifieke 
activiteiten voor dit schooljaar op de rol staan. 
U krijgt uiteraard ook de gelegenheid om 
materialen en methodes te bekijken en vragen 
te stellen. 
In de groepen 4 en 5 organiseren wij jaarlijks 
twee inloopmomenten. De kinderen laten hun 
ouders de school zien, vertellen waaraan ze 

werken en wat ze bijvoorbeeld leuk vinden 
om te doen. Vanaf groep 6 worden de ouders 
samen met hun kind uitgenodigd voor een 
startgesprek. Wederzijdse verwachtingen en 
de onderwijs- en begeleidingsbehoefte van 
het kind staan tijdens dit gesprek centraal. 

Rapportage	en	overleg
Vanaf groep 1 krijgen alle kinderen twee keer 
per jaar een rapport mee: in februari en juni. 
Wij organiseren rond beide rapporten ouder-
gesprekken waarvoor wij alle ouders uitnodi-
gen. Vanaf groep 6 zitten ook de kinderen bij 
deze gesprekken. We organiseren daarnaast 
ieder jaar een ouderavond waarvoor u kunt in-
tekenen. Heeft u daarbuiten behoefte aan een 
gesprek, dan kunt u altijd een afspraak met 
de leerkracht maken. Deze kan dat overigens 
andersom ook met u doen. 

Klassenapp,	mail	en	website
Iedere klas heeft een appgroep waarin de 
leerkracht regelmatig foto’s en berichten 
plaatst. Informatie over ontwikkelingen die 
voor de school als geheel belangrijk zijn, krijgt 
u via de mail van de directeur van onze school. 
Heel veel informatie is ook te vinden op onze 
website: www.obsdekern.nl Op deze site 
vindt u ook de bovenschoolse schoolgids van 
Proominent. Deze bevat informatie die voor 
alle scholen van Proominent geldt.

Actieve	ouders	en	ouderraad
Ouders die het leuk vinden om actief te zijn 
binnen onze school, kunnen ons regelmatig 

WERKEN AAN DE 
ONTWIKKELING 
VAN ONS 
ONDERWIJS
Onderwijs	wordt	 altijd	 gegeven	 in	 rela-
tie met de wereld daaromheen. Die we-
reld	 verandert	 snel,	 stelt	 nieuwe	 eisen	
en	 brengt	 nieuwe	 kansen.	 Wij	 werken	
daarom	voortdurend	ook	aan	onze	eigen	
ontwikkeling	en	de	ontwikkeling	van	ons	
onderwijs.	
 
Speerpunten
Belangrijke speerpunten waaraan wij de ko-
mende jaren werken, zijn: 
• de verdere ontwikkeling van ons Earlybird 

onderwijs
• de inzet van ICT in ons onderwijs
• vergroten van het eigenaarschap van kinderen
• werken vanuit meer verschillende leerlijnen
• uitbouwen van het educatief partnerschap 

met ouders
• de ontwikkeling van Wetenschap &  

Techniek in ons aanbod
• de introductie van een nieuw sociaal- 

emotioneel leerlingvolgsysteem
• de verdieping van het onderzoekend en ont-

werpend leren in de bovenbouw.

Scholing
Onze leerkrachten kijken kritisch naar de 

wijze waarop zij het onderwijs aanbieden en 
werken aan hun eigen kwaliteit door op cursus 
te gaan, scholing te volgen of workshops bij 
te wonen. Wij organiseren jaarlijks een aantal 
studiedagen voor het team. De stichting waar-
van wij onderdeel zijn, organiseert ieder jaar 
minstens één studiedag voor de teams van 
alle scholen. Actuele ontwikkelingen in het 
onderwijs staan daarbij centraal. 

Meten	van	onze	kwaliteit
Wij meten ieder jaar onze eigen kwaliteit en 
betrekken daar ook ouders en kinderen bij. Wij 
onderzoeken daarbij ook of wij doen wat wij 
zeggen en of ouders en kinderen ons verhaal 
in de praktijk van onze school herkennen. De 
uitkomsten van de vragenlijsten vertellen ons 
in hoeverre wij onze doelen halen. 

De Raad van Toezicht van de stichting waarvan 
wij onderdeel zijn en onze algemeen directeur 
bezoeken jaarlijks gedurende een hele dag 
onze school. Zij kijken naar onze waarden en de 
wijze waarop wij hieraan werken en gaan naar 
aanleiding daarvan met ons in gesprek. Het 
afgelopen schooljaar bezochten ook vertegen-
woordigers van het samenwerkingsverband, 
waarvan wij onderdeel zijn, onze school. Zij 
waren positief over de wijze waarop wij aan 
passend onderwijs voor ieder kind werken. 
Niet in de laatste plaats bezoekt de onderwijs-
inspectie regelmatig onze school. De resulta-
ten hiervan kunt u vinden op internet (www.
onderwijsinspectie.nl). Het laatste inspectiebe-
zoek leidde tot een positief oordeel.

4 5
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helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld klassen-
ouder worden en in die rol de ouderhulp in 
een groep coördineren. Ouders kunnen ook 
lid worden van de luizencommissie of de ou-
derraad van onze school. Deze ondersteunt 
het team bij de organisatie van activiteiten 
en brengt signalen van ouders en kinderen 
onder de aandacht van het team en de MR 
van de school. De ouderraad vergadert 
regelmatig en de bijeenkomsten zijn open-
baar. 

De ouderraad int de vrijwillige ouderbij-
drage die is bedoeld voor de financiering 
van extra activiteiten voor onze kinderen. 
Daarbij valt te denken aan culturele activi-
teiten, excursies en decemberfeesten. Het 
bedrag komt in zijn geheel ten goede aan 
de school en de leerlingen. De vrijwillige 
ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op 
de algemene ouderavond in november. 

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad biedt ouders 
en personeel de kans om mee te praten 
en mee te beslissen over zaken die binnen 
onze school spelen. Daarbij valt te denken 
aan benoemingen van vast personeel, de 
formatie, een belangrijke verbouwing van 
de school en het schoolplan. De MR stelt 
bovendien de schoolgids vast en moet 
erop letten dat zaken die voor de school als 
geheel belangrijk zijn ook openbaar worden 
gemaakt en besproken worden. 

De medezeggenschapsraad bestaat uit zes 
leden: drie ouders en drie personeelsleden. 
Leden worden in principe voor drie jaar lid 
en om de drie jaar worden er verkiezingen 
gehouden. 
 
Gemeenschappelijke	
medezeggenschapsraad
De stichting waarvan onze school deel uit 
maakt, beschikt over een gemeenschap-
pelijke medezeggenschapsraad. De GMR 
heeft het recht om het bestuur te adviseren 
over zaken die voor alle scholen belangrijk 
zijn. Belangrijke beslissingen kunnen alleen 
door het bestuur genomen worden na ad-
vies of instemming van de GMR. 
 
Bestuur	en	stichting
De Kern valt onder de bestuurlijke verant-
woordelijkheid van de stichting Proominent. 
Behalve onze school, vallen elf andere 
basisscholen in Ede, Bennekom, Lunteren, 
Harskamp en Otterlo onder deze stich-
ting. De directie van iedere school is 
verantwoordelijk voor het on-
derwijs aan de kinderen en de 
dagelijkse gang van zaken bin-
nen de school. Het bestuur 
en de dagelijkse leiding 
van de overkoepelende 
stichting is in handen van 
een directeur-bestuurder. 
Meer informatie over 
Proominent is te vinden 
op www.proominent.nl 

WANNEER NAAR 
SCHOOL
Kinderen	mogen	vanaf	het	moment	dat	
ze	4	zijn	naar	school.	Om	ervoor	te	zor-
gen	 dat	 dit	 goed	 verloopt,	mag	 ieder	
kind	 eerst	 vijf	 dagdelen	 komen	 wen-
nen. 

Schooltijden
Wij werken met een continurooster. 
De groepen 2 t/m 8 hebben de volgende 
lestijden:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
8.30 tot 14.30 uur. 
Woensdag: 8.30 tot 12.30 uur. 

Groep 1: 
Maandag, dinsdag, donderdag: 
8.30 tot 14.30 uur. 

Woensdag: 8.30 tot 12.30 uur.
Vrijdag: 8.30 uur tot 12.00 uur. 

Alle kinderen eten in de klas, 
samen met hun leerkracht. 

Daaromheen spelen ze een 
kwartier buiten. 

Buitenschoolse	opvang
De buitenschoolse opvang in 
onze school opent iedere dag 
om 7.30 haar deuren. 

Na school kan uw zoon of dochter hier ie-
dere dag tot 18.30 blijven. De kinderen van 
groep 1 kunnen hier op vrijdag vanaf 12.00 
uur naartoe. 

Schoolverzuim
Wij verlenen uw kind uitsluitend verlof in het 
geval van calamiteiten. 
Is uw zoon of dochter ziek, dan verzoeken 
wij u dringend om dit voor 8.30 uur aan ons 
te melden. Doet u dit niet, dan nemen wij 
contact met u op. Wij doen dit ook wanneer 
uw zoon of dochter regelmatig ziek is. Wij 
nodigen u dan uit voor een gesprek waarin 
wij met u praten over de oorzaak van het 
verzuim en mogelijke oplossingen. Is een 
kind vaak ziek of te laat op school, dan mel-
den wij dit ook aan de leerplichtambtenaar 
van onze gemeente. 

De	leerkracht	is	ziek.....
Mocht een leerkracht ziek zijn, dan kijken 
we eerst of we een invaller kunnen regelen 
via het invallersbestand van de stichting 
Ippon. Het schoolbestuur is aangesloten bij 
deze regionaal opererende stichting. Lukt 
dit niet, dan kijken we of wij een andere 
leerkracht van onze school in de betref-
fende groep kunnen inzetten. In geval van 
nood worden de kinderen over de andere 
groepen verdeeld en na één dag noodop-
vang naar huis gestuurd. In de praktijk komt 
dit laatste gelukkig nauwelijks voor.
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Colofon
Deze schoolgids is geschreven door Marlijn Nij-
boer, in samenspraak met 
het team van De Kern. 
Fotografie: Cornelies fotostudio
Vormgeving: Beeldende Zaken

.NAAR HET 
VOORTGEZET 
ONDERWIJS	
Wij	 vinden	 het	 belangrijk	 dat	 al	 onze	
leerlingen	op	de	juiste	plek	binnen	het	
voortgezet	 onderwijs	 terechtkomen.	
Die	juiste	plek	wordt	bepaald	door	de	
resultaten	van	uw	kind	 in	de	groepen	
6	t/m	8,	in	combinatie	met	factoren	als	
motivatie,	 werkhouding,	 interesses,	
concentratievermogen	en	omgaan	met	
huiswerk.		

Schooltijden
Om ervoor te zorgen dat uw kind zich tijdig 
kan oriënteren op de scholen voor voort-
gezet onderwijs, krijgt het in groep 7 een 
préadvies. Tijdens het oudergesprek van 
november in groep 8, bespreken wij met 
u of uw zoon of dochter zich verder heeft 
ontwikkeld in de lijn van dit préadvies. In 
februari krijgen alle kinderen een definitief 
advies. Mocht uw zoon of dochter vervol-
gens op de eindtoets van Cito hoger scoren 
dan dit definitieve advies, dan gaan wij met 
u in gesprek over een mogelijke aanpassing 
hiervan. Wij passen ons definitieve advies 
uitsluitend naar boven aan en alleen wan-
neer uw kind op alle vakgebieden hoger 
scoort dan dit advies. 

De leerkracht van groep 8 kan u en uw 
zoon of dochter ondersteunen bij de keuze 
van een geschikte school voor voortgezet 
onderwijs. Hij of zij kent alle scholen voor 
voortgezet onderwijs uit de omgeving en bo-
vendien uw kind. De scholen voor voortgezet 
onderwijs zelf houden in januari open dagen. 
De leerkracht informeert u hier tijdig over.
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Uitstroomgegevens
Onze leerlingen stroomden de afgelopen jaren uit naar:

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Vwo: 24% 25% 21%

Havo:   30% 38% 39%

VMBO-T    30% 24% 28%

VMBO basis kader 
gerichte leerweg

14% 13%  9%

Praktijk Onderwijs    2%   0%   3%

   

Scores	eindtoets	voor	het	basisonderwijs

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Score Eindtoets 537,7 537,8 538,3

Landelijk 
gemiddelde

535,6 535,0 536,1
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