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Vreedzame school

De vreedzame school is een programma 
dat kinderen helpt om hun sociaal-
emotionele vaardigheden te ontwikkelen 
zoals: rekening houden met elkaar, samen 
spelen, samenwerken, conflicten oplossen.

Onze grondwet

1. We horen bij elkaar

2. We lossen conflicten zelf op

3. We hebben oor voor elkaar

4. We hebben hart voor elkaar

5. We dragen allemaal een steentje bij

6. We zijn allemaal anders



Mediawijsheid



Mediawijsheid (2)

Het doel is kinderen op een bewuste, verantwoorde en 
positieve manier om leren gaan met media.

We bieden de lessen geïntegreerd aan tijdens de 
lessen Vreedzame School in alle groepen.

De thema's zijn:
1. Weet wat je ziet
2. bewaak je identiteit
3. Wat je geeft, krijg je terug
4. Houd de klok in de gaten

5. Maak goede keuzes
6. Bescherm je privacy
7. Zorg voor je eigen veiligheid



Vakgebieden

• Taal en spelling: Taal Actief

• Technisch lezen: Estafette

• Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip/Blink

• Schrijven: Pennenstreken - blokschrift

• Rekenen
– Groep 4: Pluspunt

– Groep 5/6: Pluspunt met verwerking via Snappet

• Wereldoriëntatie: we werken met thema's

Groep 5 en 6

• Studievaardigheden: Blits

• Engels: Take it Easy



Portfolio

Wat is een portfolio?

Verzameling van het werk van een kind.

Het laat het proces van de brede ontwikkeling van een kind zien en de 

resultaten.

Wat is het doel van een portfolio?

• Kinderen actief betrekken bij het leerproces.

• Kinderen leren reflecteren; door terug te kijken en te zien wat ze 
geleerd hebben. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en intrinsieke 
motivatie wat het leren stimuleert.

• Vergroten van interactie tussen leerkracht en kind

• Kind kan aan ouders duidelijk maken waar het aan werkt

• De meerwaarde zit hem in het proces en het bereiken van doelen.



Rapport

• Oktober

– ZIEN (vragenlijst over betrokkenheid en welbevinden)

• Januari

– Rapport 1

– Portfolio

• Juni

– Rapport 2

– Portfolio



Speerpunten



Mededelingen
• Een verjaardag vieren we om 10.00 uur. Dit is zonder 

ouders. Kinderen mogen één kleine traktatie 

meenemen.

• Om de betrokkenheid te vergroten vinden we het fijn 

als kinderen spullen die bij het thema horen mee 

naar school brengen.

• Communicatie gaat via Social Schools.

• Zijn er vragen over het onderwijs of over uw kind, dan 

vinden we het altijd fijn als u contact met ons opneemt. 

Op werkdagen zijn we te bereiken via Social Schools.

• Hulpvragen? De intern begeleider op onze school 

is Mariska Leijten.


