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Indeling van de avond



Aanwezigheid/verantwoordelijkheid
• Verantwoordelijkheid groepen:

• Werkdagen:



Info  
• Leerlingenraad groep 5 t/m 8
• Mediatorentraining groep 7
• Snappet (rekenen) pluspunt rekenen groep 4
• Estafette groep 7/8 nieuw (begrijpend en 

technisch lezen)
• Agenda (mag) plannen met je weekrooster
• Huiswerk (incidenteel): sommige leerlingen 

krijgen huiswerk op aanvraag van de leerling 
zelf of ouders.



Unit 4-8
Na 1 jaar unitonderwijs ervaren wij vele voordelen. Het onderwijs 
blijft constant in ontwikkeling. We blijven evalueren om zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de leerlingen en 
leerkrachten. 

• Ontwikkeling leerkrachten
• Samenwerking tussen leerlingen/leerkrachten
• Flexibele werkplekken/vaste plekken
• Zelfstandigheid bevorderen
• Adaptief onderwijs
• 3 leerkrachten kijken naar elk kind
• Eigen verantwoordelijkheid nemen 
• Flexibel kunnen aansluiten bij niveaus van de kinderen



Impressie 
Hoe ziet een dag er uit?



Weekrooster 



Datamuur en portfolio
Eigenaarschap: kinderen eigenaar maken van hun 

leerproces.

• Vooraf schaduwtoets bij rekenen
• Eigen overzicht van de schaduwtoets
• Eigen verantwoordelijkheid en eigen keuzes
• Aansluiten bij onderwijsbehoeften van kinderen
• Intrinsieke motivatie 
• Effectief leren
• Doelen stellen

(is in ontwikkeling)



Complimentenboom
Passend bij de vreedzame school hebben we 
een complimenten boom ontworpen. 

Alle kinderen hebben een wasknijper met hun 
eigen naam. Deze wasknijpers worden 
willekeurig in de la van de leerlingen gestopt. De 
leerlingen kijken van wie zij de wasknijper 
hebben. In die week gaan zijn een compliment 
maken voor deze leerling. Op donderdag geven 
en ontvangen ze elkaars complimenten. 



Project
• Bus: start in Macharen
• Groep 7-8 naar Megen op vrijdag
- Werken in thema’s voor langere periode met Presentaties
- Samenwerking groep 7-8: leren van elkaar
- Rekenen/Engels/gym/project
- Gymdocent 
• Groep 4 t/m 6 bij juffrouw Marleen



Einde schooljaar

• Musical groep 6-7-8 (mogelijk dit jaar één 
week eerder i.v.m. drukte)

• Afscheidsavond groep 8:
Apart deel met de eigen klas en 
leerkrachten – disco voor de kinderen en 
ouders drinken een drankje aan de bar. 



Vragen?

Marleen, Lieke en Lynn

Maak een afspraak, bel even of stuur een 
bericht op Social Schools!


