
Onderwijs

Wij bieden een leerrijke, centrale plek in de wijk waar kinderen, ouders,
medewerkers en samenwerkingspartners elkaar kunnen ontmoeten. We doen
dit onder andere door:

➔ We werken samen met vele verenigingen die activiteiten organiseren voor de
kinderen binnen de wijk, zoals grote broer.

➔ Koffieochtenden voor ouders waar verschillende vragen worden beantwoord.
➔ Als het nodig is kunnen we een beroep doen op specialisten in onze

omgeving.
➔ De school werkt samen met studenten die huiswerkbegeleiding verzorgen.

We voelen ons veilig. We doen dit door:

➔ Al onze leerkrachten zijn gecertificeerd Kanjertrainer.
➔ Er gelden duidelijke, positieve gedragsregels binnen onze school, die

zichtbaar in de school hangen.
➔ We bespreken regelmatig de omgangsregels in de klas.

We leren kinderen zelfstandig te denken en te werken. We doen dit door:

➔ Ouder-kind-leerkracht gesprekken, waarbij de kinderen actief betrokken
worden in hun leerproces.

➔ We laten kinderen zelf over een oplossing nadenken.
➔ Leerkrachten nemen een coachende rol aan.

We leren kinderen belangrijke vaardigheden die ze later in de maatschappij
nodig hebben. We doen dit door:

➔ We werken aan de executieve functies.
➔ We werken aan de sociale vaardigheden.
➔ We organiseren regelmatig projecten waarin deze vaardigheden aan bod

komen.

Daarnaast werken we op De Wisselaar met methodes die differentiatie mogelijk
maakt. De basisvakken worden dan ook op minimaal drie niveaus aangeboden.
Wanneer er buiten deze drie niveaus nog een (extra) ondersteuningsvraag blijft
bestaan, verkennen we in overleg met de intern begeleider de
interventie-mogelijkheden die we eventueel buiten de klas kunnen bieden. We
werken onder andere met de methodes Kleuterplein en Logo3000 in de onderbouw.
In groep 3 wordt er gewerkt met Lijn 3 om het leesproces vorm te geven. Daarnaast
zetten we vanaf groep 3 Getal & Ruimte in en vanaf groep 4 gebruiken we Blink!

https://kanjertraining.nl/
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/kleuters-en-peuters/kleuterplein.htm
https://www.logo3000.nl/logo-3000
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/lijn-3.htm
https://www.noordhoff.nl/basisonderwijs/rekenen/getal-en-ruimte-junior
https://blink.nl/blink-wereld/

