Onze KGO
Wegwijzers:

Schoolontwikkeling 2019-2020
Antoniusschool

o

Van kinderen die zichzelf
vergelijken met anderen naar
kinderen die zichzelf als
uitgangspunt nemen
o Van moeten naar willen
o Ouders meer betrekken bij het
onderwijs met als doel dat zij dit
een fijne en waardevolle plek
vinden voor hun kinderen om
steeds weer naar toe te gaan

o

Groepsdoorbroken aanbod en
instructie verzorgen
o Instructies clusteren
(subgroepen samenstellen op
behoefte en niveau,
homogeen en heterogeen)
o Meerdere werkvormen
inzetten (aansluitend bij
leerling behoeftes)

o

Verder met het ontwerpen van onderwijs vanuit
de leerlijnen en verbinden van de doelen van
verschillende jaargroepen (Regenboogleerlijnen)
o Formatief toetsen uitbreiden naar andere vakken
o Leerlingen stimuleren zelf te reflecteren op hun
kennis en vaardigheden, ook m.b.v. het portfolio
o De route naar een doel bespreken met de
kinderen, de “weg” belangrijker maken dan het
doel (procesgericht werken)

o Leerlingen de mogelijkheid bieden zich
optimaal als individu te kunnen ontwikkelen,
in relatie tot anderen, met een betrekkelijke
onafhankelijkheid ten opzichte van sociale
normen (proces van individuatie faciliteren)
o SEO-beleid ontwikkelen waarmee
individuatie in relatief kleine leeftijdsgroepen
optimaal mogelijk wordt gemaakt

S Samen sterker in een lerende organisatie; het
handelen van het management
K Kwaliteit met vakbekwame leerkrachten; het
handelen van de leerkracht als professional
O Ontwikkelingsgericht en zelfverantwoordelijk leren;
het onderwijs voor kinderen
V Verbinding met de omgeving; samenwerking met
partners van de school

o Leerlingen prikkelen zelf
onderzoeksvragen op te stellen
o Leerlingen stimuleren zelf op
onderzoek uit te gaan om
informatie te verkrijgen, te
ontdekken en te leren
o Zoeken naar manieren om
onderzoekend leren structureel
te koppelen aan Jeelo

Leerlingen meer laten “presenteren”
wat ze denken, willen, weten, kunnen
o Leerlingen leren hier constructief
feedback op te geven en te ontvangen:
gericht op leren van en met elkaar
o Leerkrachten nemen hierbij meer de
houding aan van de procesbegeleider
in de rol van coach of counselor
o

