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Orde en regelmaat is op De Veldhof heel belangrijk. Ook al hebben de prestaties van de leerlingen een hoge 
prioriteit, het zich thuis voelen op school is eveneens van wezenlijk belang. Leerlingen verwachten namelijk een 
schoolomgeving waar ze tot hun recht komen en kunnen leren. Ouders en leerkrachten verwachten een school die 
goede leerresultaten weet te behalen en de veiligheid van kinderen weet te waarborgen. In een klimaat van 
veiligheid en geborgenheid kunnen kinderen zich het beste ontplooien. We vinden het dan ook belangrijk, dat de 
kinderen zich prettig voelen op onze school. 
Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Onze school wil een 
lerende school zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn 
van en met elkaar. We willen samen op weg zijn naar een professionele leergemeenschap; niet “alle ballen hoog 
houden”, maar samen leren doen wat er werkelijk toe doet! Dit “samen” is voor ons erg belangrijk: we willen er zijn 
voor elkaar, in onze kwetsbaarheid zijn wij sterk en kunnen we de uitdagingen aan. De visie van de school zien wij 
als het werken aan een goed pedagogisch klimaat waar kinderen in veiligheid en vanuit normen en waarden kennis 
en vaardigheden verwerven om straks alle kansen te krijgen in hun maatschappij. Wij willen als team werken aan 
een professioneel klimaat; om zo met kinderen samen te werken aan hun talenten, creativiteit en motivatie. 
Hierdoor kunnen we zelfvertrouwen en zelfstandigheid een impuls geven. Belangrijk is dat dit gebeurt op een 
evenwichtige manier waarin we rust en regelmaat creëren om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de 
verschillende onderwijsbehoeften. Vooral voor de jongere kinderen betekent dit dat we dit willen doen door een 
uitdagende speelleeromgeving in te richten waar kinderen vanuit spel, passend bij hun ontwikkeling, samen leren. 
Daarnaast willen wij een gevarieerd onderwijs creëren waarin het onderwijs betekenisvol, ervaringsgericht en 
onderzoekend moet zijn. Dit vanuit een duidelijke structuur waar rust, veiligheid, orde en regelmaat heerst. Het 
genereren van hoge opbrengsten is daarbij ons belangrijkste doel en niet het verzorgen van “leuke activiteiten”. 
Verder betekent dit dat wij kinderen leren om te komen tot een zelfstandige werkhouding en werken wij in alle 
groepen aan het ontwikkelen van executieve functies.  
De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat betekent niet dat 
elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We groeperen leerlingen op basis van overeenkomstige 
kenmerken en behoeften. We redeneren hierbij vanuit het einde terug naar het begin. Dat wil zeggen dat we voor 
onze schoolpopulatie/ doelgroep hebben bepaald wat we ermee willen bereiken. Het eindpunt is dan ook het 
startpunt voor de inrichting van ons onderwijsprogramma. Vanaf groep 5 wordt  er groepsdoorberekend gerekend. 
Aan de hand van de Cito functioneringsniveaus wordt geclusterd. Vervolgens wordt gekeken naar opbrengsten 
vanuit de methodetoetsen en kindkenmerken waarna definitieve clustering plaatsvindt. 
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Ketenpartners

Ketenpartners

Intern begeleiders

Ketenpartners

Psychologenpraktijken

POH
Logopedie
Ergotherapie

Orthotheek met naslagwerk rondom hoogbegaafheid, jonge (risico) kind, 
remediëren, executieve functies, ontwikkelingsstoornissen enz. enz.

Convergente differentiatie (aanpak 1-2-3), groepsdoorbrekend werken in 
de groepen 5 t/m 8, Onderwijsplan, Kanjertraining, verwerkingshoeken met 
evt. Study Buddy, tablet onderwijs.

Voor, tussen- en naschoolse opvang, peuterspeelzaal, verwerkingshoeken, 
rolstoel toegankelijk en invalide toilet.

Groene omgeving met veel beweeg mogelijkheden, drie speelplaatsen, 
voetbalveld en een natuurtuin.



Kwaliteitszorg Investeren in de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces waarbij de 
schoolnormen en eigen ambities centraal 
staan. 

2021-2023

Kwaliteitscultuur Spreken vanuit een gezamenlijke 
(professionele)taal. Team draagt kwaliteit
(cultuur) uit.

2021-2023

Onderwijskundige ontwikkeling Focus op executieve functies die uiteindelijk 
als rode draad door de hele school ingezet 
worden. 

2021-2023

Onderwijskundig beleid Waarborgen van gedifferentieerd onderwijs 
door vanaf groep 5 groepsdoorbrekend te 
werken.

2021-2023

Onderwijskundig beleid Toeleiding naar een duurzame verandering 
t.a.v. beredeneerd aanbod in de groepen 
1-2. 

2021-2023


