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Verantwoordelijkheid 
 
Op onze school leren kinderen door zelfstandig te werken kennis en ervaring op te 
doen. Verantwoordelijkheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken- eigen 
wegen te vinden. Maar dat betekent niet dat alles zomaar kan en mag. 
In het onze school leert een kind dus om te gaan met de eigen verantwoordelijkheid. 
Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Leerkracht en leerling 
maken samen afspraken over de leerstof. De leerling schat zelf in wat hij/zij nodig heeft 
om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. 
De leerkracht stelt de leerling dus verantwoordelijk voor het eindproduct en de wijze waarop het 
eindproduct tot stand is gekomen. Het motiveert leerlingen als ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
werk. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn essentieel bij het zelfstandig werken.  
Het leren omgaan met die verantwoordelijkheid gaat stap voor stap. Bij kleuters gaat het om kleine 
overzichtelijke keuzetaken die ze zelfstandig uitvoeren. Naarmate kinderen en 
jongeren zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer.  
 
Zelfstandigheid 
 
Ons schoolteam wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en 
handelen. Kinderen leren zelf te bepalen wanneer iets gemaakt wordt, op welke manier en in welk 
tempo. Wanneer zij zelfstandig werken en niet meer met de hele klas tegelijk de lessen hoeven te 
volgen, kunnen alle leerlingen werken op hun eigen niveau. Wij werken daarom ook met het principe 
van uitgestelde aandacht. Dat betekent dat de leerkracht en leerlingen niet altijd voor elkaar 
beschikbaar zijn en een leerling in eerste instantie naar andere mogelijkheden moet zoeken om tot 
een oplossing te komen. De leerlingen leren oplossingsmethodes te zoeken, zelf of samen met een 
klasgenoot problemen op te lossen en opdrachten uit te voeren. Ieder kind en iedere jongere heeft 
recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Daarom wordt er op onze school vanaf de 
kleinste kleuters, gewerkt aan de opbouw van zelfstandig werken en handelen.  
 
Samenwerking 
 
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren 
samenwerken.  Ook met mensen die je niet zelf kiest. Door samen te werken leren kinderen dat ze 
voor bepaalde opdrachten elkaar nodig hebben en dat ieder kind een eigen inbreng heeft waar hij/zij 
op aangesproken mag worden. De kinderen leren naar elkaar te luisteren, rekening met elkaar te 
houden en rekening te houden met verschillen.  
Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes.  Meestal gaat het om 
leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren maar ook gebeurt het dat leerlingen 
van verschillende leeftijden en klassen samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en 
respect te hebben voor elkaar.  
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Effectiviteit en doelmatigheid 
 
Het onderwijs is gericht op de effectieve inzet van tijd, kracht en middelen. Leerlingen weten aan 
welke doelen zijn moeten voldoen. Leerlingen krijgen een taak op maat waardoor ze doelmatig en 
functioneel bezig zijn. Zij weten en kennen de verschillende middelen die zij daarbij kunnen 
gebruiken en inzetten. Door op deze manier te werken bieden wij elke leerling de beste kansen aan 
om te leren volgens zijn of haar capaciteiten. Zorg op maat is geen uitzondering maar de maatstaf 
van ons onderwijs. 
 
Reflectie 
 
Reflectie op het onderwijs vindt voortdurend plaats. Wanneer een leerling zijn werk kritisch bekijkt, 
zal hij er meer lering uit halen. De leerlingen bepalen zelf persoonlijke doelen en reflectie draagt in 
hoge mate bij tot het bereiken van het beoogde doel. Maar ook binnen ons team wordt er constant 
gekeken naar manieren om onze school nog beter te maken. 

 
 
 
 


