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Ons paspoort

Naam

Basisschool Sint Joris

Slogan

Samen leren en ontwikkelen vanuit vertrouwen

Basis

Katholieke identiteit en geloof in een betere
wereld

Doel

Met plezier naar school gaan als basis voor
optimaal leren

Belangrijk

Leerlingen leren dat zij het verschil kunnen maken

Uitgangspunt

Iedereen is de moeite waard en mag in vrijheid 
tot ontplooiing komen

Sfeer

Open, vrolijk en veilig op basis van zorg en 
respect voor elkaar
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Leerkrachten

Enthousiast, betrokken, professioneel met 
positief voorbeeldgedrag

Onderwijs

Zoveel mogelijk thematisch, met link naar 
actualiteit, voor betekenisvol leren

Organisatie

Leerstofjaarklassensysteem

Schooltijden

Dagelijks van 8.30 tot 14.15 uur
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Pedagogisch klimaat
Zit je goed in je vel, dan presteer je  
beter. Thuis, op school en in de  
samenleving. Daarvoor bieden we  
kinderen een veilige omgeving  
gebaseerd op zorg en respect voor  
elkaar; een omgeving waarin  
openheid en je kwetsbaar opstellen  
er als van nature bij horen.  
Natuurlijk met heldere afspraken  
die dat ook mogelijk maken.

Basisschool Sint Joris  4

Ons onderwijs

Dit zijn de belangrijkste kernpunten van ons onderwijs:  
 
Katholieke identiteit
Wij geloven dat een betere wereld mogelijk is. Daarom leren wij 
kinderen dat zij het verschil kunnen maken. Dat kan als kinderen 
zichzelf mogen zijn en leren dat iedereen de moeite waard is.  
We vertellen (Bijbel)verhalen waarin dat doorklinkt en bezoeken 
kerken en moskeeën. We staan bewust stil bij feestdagen  
 als kerst, carnaval en Pasen,  
 want ook die dragen bij aan  
 de levensbeschouwelijke identiteit 
 van kinderen. 



Schoolontwikkeling
Onze visie is herkenbaar in deze slogan: ‘Samen leren en ontwikkelen  
vanuit vertrouwen’. We werken met schoolbrede thema’s.  
Elke groep in de school werkt op zijn eigen niveau en vanuit een 
eigen (onderzoeks)vraag aan het onderwerp dat centraal staat.  
Dat lukt het beste als leerkrachten  
hun leerlingen het volste  
vertrouwen geven, als ze goed  
samenwerken en samen  
verantwoordelijkheid dragen.
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Ontwikkelingsproces van kinderen
Aandacht voor het ontwikkelingsproces van 
leerlingen is de basis voor ons onderwijs. 
Dat doen we met lesmethodes voor de  
belangrijkste pijlers: taal, spelling, lezen, 
schrijven en rekenen. Lessen in de zaak- 
vakken (zoals aardrijkskunde, geschiedenis,  
biologie en verkeer) bieden we thematisch 
aan. Zoveel mogelijk aansluitend bij de  
actualiteit zodat leren betekenisvol is.  
We sluiten aan bij de interesses en  
mogelijkheden van de leerlingen, die we 
volgen in hun ontwikkeling met onze  
leerlingvolgsystemen.



Ontwikkelingsgericht thematisch onderwijs

Ontwikkelingsgericht thematisch onderwijs. Dat klinkt mooi, maar  
wat is het eigenlijk? Twee woorden springen eruit: ontwikkeling en 
thematisch. 

We vinden het belangrijk dat kinderen zelf invloed hebben op hun 
ontwikkeling. Dus denken ze mee over de inhoud van de lessen en  
volgens welke planning ze die inhoud eigen maken. Het gaat dan 
nooit over abstracte, droge kennis. Want kinderen leren het meest  
als de lesonderwerpen ook ‘echte’ situaties zijn. Situaties die hen  
uitdagen om er enthousiast mee aan de slag te gaan. Met eigen  
initiatieven en creativiteit. Zo worden ze ‘eigenaar’ van het leer- 
proces en extra verantwoordelijk. Die instelling is nodig om een  
verantwoordelijk burger te worden. 

Heeft de leerkracht daar nog een rol in? Jazeker! De leerkracht  
kijkt welke ontwikkelmogelijkheden de kinderen hebben. Wat is de 
‘zone van de naaste ontwikkeling’? Waardoor worden ze blijvend 
uitgedaagd? Wat sluit het beste aan bij de interesses, behoeften en 
mogelijkheden van kinderen? Kortom: de leerkracht ontwerpt het  
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onderwijs en past de activiteiten en de omgeving hierop aan.  
Doel: kinderen optimaal laten leren.

Hoe we dit doen? Met thematisch onderwijs! De thema’s zijn school-
breed. Dat betekent dat alle groepen met eenzelfde thema bezig zijn. 
Voorbeelden van thema’s zijn: Op reis/verkeer, techniek, helden,  
groei, kunst enz. Elk thema staat ongeveer zeven weken centraal.  
We organiseren vaak gezamenlijke activiteiten, binnen de groep en 
ook in samenwerking met andere groepen. Daar betrekken we graag 
ouders bij.

O ja, thematisch onderwijs geldt niet voor de vakken rekenen, taal, 
spelling, lezen en schrijven. Die geven we met behulp van methodes. 
Natuurlijk komen ook deze vakken wel praktisch terug tijdens ons 
thematisch onderwijs.
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Dit zeggen kinderen

Floor:
‘De juffen zijn heel leuk en lief. Knutselen vind ik heel leuk 
om te doen en buiten duikel ik het liefst heel veel rondjes op 
het rek.’

Yara:
‘De juffen en meesters op onze school kunnen goed  
uitleggen en ze zijn aardig. Engels is mijn lievelingsvak omdat 
ik het interessant vind en daarom ook leuk. In de pauzes is 
het gezellig. We maken dan ook weleens een beetje ruzie, 
maar die leggen we ook altijd weer bij.’

Aimee:
‘Ik vind het leuk op school omdat ik veel kan spelen met 
vriendinnen in de poppenhoek. De juf is heel lief en kan goed 
voorlezen en helpen. We zingen ook veel leuke liedjes
’op het rek.’
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Yasmin:
‘Ik vind dat er goed les wordt gegeven op onze school want 
ik leer veel. Rekenen is mijn lievelingsvak omdat ik het goed 
kan. Soms kan ik iets nog niet, maar als ik het dan later 
snap word ik heel blij. Ik heb veel vrienden gekregen sinds ik 
in groep 1 op school kwam.’

Bram:
‘Lezen doe ik het allerliefste. Soms in een spannend boek, 
maar ook strips lezen vind ik erg fijn. En ook daar leer je 
van, zegt de juf.’
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Hier zijn we sterk in
Onderwijs is complex. Allemaal unieke kinderen met hun eigen  
talenten. Met andere achtergronden en verwachtingen. Met grote en 
kleine zorgen. Dat maakt het allemaal tot een geweldige uitdaging 
waarvan wij zeggen: ‘Wat hebben we toch een mooi vak!’ 
 
We proberen elke dag weer het beste uit kinderen te halen. Dat lukt 
de ene dag beter dan de andere. Dat bespreken we met elkaar en 
dan zien we ook wat onze sterktes zijn als school en waar we nog 
kunnen verbeteren. 

In alle bescheidenheid durven we te zeggen dat we hier sterk in zijn:

  We werken thematisch, ook in samenwerking  
  met andere groepen.
  Ons rekenonderwijs is van goede kwaliteit. 
  We organiseren extra activiteiten om ons  
  onderwijs aantrekkelijk én betekenisvol voor  
  kinderen te maken. 
  Het team wil van elkaar leren en deelt hun  
  kennis en ervaring. 

  We werken goed samen in een open sfeer;  
  enthousiast en behulpzaam. 
  Elke leerkracht heeft zijn eigen, kritische mening,  
  zodat we van elkaar kunnen leren.
  We hebben veel expertise op het gebied  
  van ICT. 
  Onze vakdocent gymnastiek maakt beweging  
  tot een plezier.
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Dit is wat de ouders hierover zeggen:

  Fijne sfeer en inrichting in een mooi gebouw en  
  een veilig schoolplein.
  De leerkrachten luisteren goed en zijn  
  deskundig.
  Duidelijke schoolregels met aandacht voor  
  waarden en normen.
  De kinderen gaan onderling prettig met  
  elkaar om.
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Ons onderwijs

Rekenen en wiskunde
Bij rekenen gaat het om getallen, meten 
en meetkunde, verhoudingen en  
verbanden. Die basiskennis leren kinderen 
toepassen in concrete situaties. Zo gaat 
de formule ‘oppervlakte = lengte x breedte’  
echt leven als je wilt uitrekenen hoeveel 
tapijt je nodig hebt voor de vloer in het 
klaslokaal. 

Lezen
We leren kinderen graag snel en fout-
loos lezen. Dat is nodig om de wereld 
om je heen te kunnen duiden en een 
basisvaardigheid voor alle vakken! 
We werken samen met bibliotheek 
Eemland om een positieve leescultuur 
op school te realiseren. 

Taal
Taal gaat verder dan ‘ik word’ 
goed schrijven. Het gaat ook om 
spreken (opbouwen van  
woordenschat), lezen, schrijven, 
begrippen leren (o.a. grammatica)  
en taalverzorging zoals spelling 
en interpunctie. Dat begint  
allemaal met plezier in taal!
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Gymnastiek
Bewegen is belangrijk voor de totale  
ontwikkeling van een kind. En ook voor 
een goede gezondheid. De kinderen  
maken in spelsituaties kennis met winnen 
en verliezen, samen spelen, tegen hun 
verlies kunnen en rekening houden  
met elkaar. We wisselen spel- en toestel-
lessen af.

Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, 
verkeer… Het zijn geen losse vakken.  
Simpelweg omdat de wereld niet zo  
eenvoudig in vakjes is in te delen.  
We leren de kinderen graag de verbanden 
in de wereld ontdekken. Dat doen we aan 
de hand van thema’s. We leggen ook een 
link met taal, lezen, rekenen en wiskunde.

Kunstzinnige vorming
Communicatie is meer dan taal. Daarom 
leren we de kinderen ook hun belevingen, 
gedachten en gevoelens uit te drukken in 
beelden, muziek, spel en beweging.  
Ze ontdekken de beeldende mogelijkheden 
van materialen: kleur, vorm, ruimte, textuur 
en compositie. En muzikale uitingen als 
toon, ritme, zingen, dansen en bewegen.



Ouderbetrokkenheid

Ouders en leraren… Als zij optimaal samenwerken, floreren kinderen.  
Het geeft kinderen rust en duidelijkheid als ouders en school op één  
lijn zitten. Vanuit die veiligheid en gedeelde verantwoordelijkheid 
voor de opvoeding komen ze tot betere prestaties. Daarom vinden 
wij de betrokkenheid van ouders van groot belang. Dat vertaalt zich 
in de volgende ambities:
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 De leraren en ouders hebben persoonlijk contact. Natuurlijk op  
 basis van een positieve grondhouding.

 We zetten de talenten van ouders optimaal in.
 De leraren bespreken de verwachtingen die zij hebben van de  

 ouders; en dat kan ook andersom.
 We communiceren up to date en eenduidig, zowel mondeling  

 als digitaal. We benaderen ouders proactief.
 We geven de grenzen van wat haalbaar en mogelijk is duidelijk aan.
 We betrekken ouders nadrukkelijk bij de school. Bijvoorbeeld  

 door thema-avonden, instellen van een klankbordgroep en  
 het openen en afsluiten van een thema.

 We bespreken drie keer per jaar met zowel ouders als leerlingen  
 de ontwikkeling van de leerling.
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Zo is onze zorg
Elk kind heeft recht op voldoende aandacht. En heeft een kind 
meer zorg nodig? Dan zetten we daar met z’n allen de schouders 
onder. Dat is ook wat de wet op passend onderwijs van ons vraagt. 
Die zorgplicht betekent dat we moeten zorgen voor ‘thuisnabij’ 
onderwijs dat recht doet aan wat een kind nodig heeft. Zo kan  
het kind in de eigen omgeving naar school blijven gaan. 

En als we geen passende zorg kunnen bieden? 
We kunnen die extra ondersteuning niet altijd bieden. Dan kijken 
we in overleg met de ouders en het kind naar een andere,  
passende onderwijsplek. Goed om te weten: de zorgplicht van  
de school geldt niet als er op onze school of in een groep geen 
plaatsruimte meer is. Wij hebben bepaald dat 32 leerlingen het 
maximum aantal in een groep mag zijn. Maar… dit aantal ligt soms 
wat lager. Dat is afhankelijk van het aantal leerlingen in de groep 
dat extra ondersteuning nodig heeft. 



Basisschool Sint Joris  17

Samenwerkingsverband De Eem
Onze school werkt actief samen met samenwerkingsverband  
‘De Eem’. Dat is een vereniging van 30 samenwerkende school- 
besturen van ruim 130 scholen. De Eem ondersteunt scholen en  
ouders bij het vinden van de weg naar een passend onderwijs- 
aanbod. Na het indienen van een ondersteuningsvraag gaat  
één van hun onderwijsondersteuners op school in gesprek  
met ouders, school, een medewerker van het wijkteam en  
eventuele andere betrokkenen.
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Onze ambities voor de komende jaren
We hebben ambitieuze plannen. En terecht! Want kinderen verdienen 
het allerbeste onderwijs. Het gaat tenslotte om hun toekomst en  
daarmee ook die van ons allemaal. Natuurlijk kunnen we niet alles 
tegelijk realiseren. We moeten keuzes maken. Die zien er zo uit voor 
de komende jaren:

  Invoering van de nieuwe taal- en spelling- 
  methode ‘Staal’.
  Het bevorderen van de resultaten en de  
  leesmotivatie in groep 1 t/m 8.
  Zorgen dat de methode ‘Nieuwsbegrip’ 
  (voor begrijpend lezen) goed wordt geborgd in  
  ons lesprogramma.
  Doorgaande lijn van ons rekenonderwijs  
  aanscherpen.
  Invoeren van het werken met zogenaamde  
  leerteams: het jonge kind, sociaal-emotioneel  
  leren, meer- en hoogbegaafdheid en  
  het leerteam rekenen. 

  Methode invoeren die voor een doorgaande lijn  
  zorgt van sociaal-emotioneel leren.  

1

2
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  Nog meer zorg en aandacht voor de  
  begeleiding van leerlingen met verschillende  
  onderwijsbehoeften.
  Extra aandacht voor de begeleiding van  
  meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 

  De visie op de ontwikkeling van het jonge kind  
  verder ontwikkelen.
  Uitbouwen van de mogelijkheden voor jonge  
  kinderen om spelend en ontdekkend te kunnen  
  leren.

  Goed kijken naar onze visie op ontwikkelings- 
  gericht thematisch werken en die herijken.  
  Kernvraag: Wat voor school willen wij zijn?

3
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