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1. Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids 2020-2021 van de St. Martinusschool. In deze gids kunt u lezen hoe wij
denken over onderwijs en opvoeding en hoe wij onze visie op onderwijs vormgeven in onze school.
Bij de schoolgids hoort ook de informatiegids 2020-2021 met de praktische informatie van het
schooljaar en de schoolkalender.
We hopen dat deze schoolgids u een duidelijk beeld van de visie en de missie van onze school geeft,
zodat u weet waar de school voor staat. De St. Martinusschool is een school die voortdurend in
ontwikkeling is. Doordat de schoolgids 1 keer per jaar uitgegeven wordt, kan het zijn dat sommige
informatie in de loop van het jaar verouderd is. We houden u via de website
(www.st-martinusschool.nl) en de nieuwsbrief op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen
de school. Daarnaast verwijzen we naar het Schoolplan 2019-2023 van de St. Martinusschool met
diepgaandere informatie over onze school en Aves.
Naast het lezen van deze schoolgids bent u natuurlijk van harte welkom om onze school `in bedrijf´ te
bezoeken. Op die manier kunt u de sfeer proeven en een completer beeld krijgen van onze school.
Mochten er nog vragen en / of opmerkingen zijn, dan kunt u daarvoor bij de directeur terecht.

Namens het team en de medezeggenschapsraad (MR),

Jeanette Masteling (directeur)
Vollenhove, september 2020
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2. Visie St. Martinusschool

De St. Martinusschool heeft als slogan:

Ontwikkel jezelf, groei samen.
Een sterke basis voor de toekomst.

Hierbij heeft de school zich 3 doelstellingen gesteld:
•

De St. Martinusschool biedt passend onderwijs voor ieder kind.

•

De St. Martinusschool zorgt voor sprankelend onderwijs en leren met plezier.

•

De St. Martinusschool biedt kinderen een sterke basis voor de toekomst.

Passend onderwijs
Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten, ontwikkelpunten en ambities. Op de St.
Martinusschool staat het kind en zijn leerproces centraal. De school biedt passend onderwijs door
aan te sluiten bij het individuele kind en zijn onderwijsbehoeften. Dit gebeurt doordat leerkrachten
observeren, in gesprek gaan met de kinderen en ouders en werken met niveaugroepen in de klas bij
diverse vakken. Door gebruik te maken van elkaars talenten, kan er met en van elkaar geleerd
worden, waardoor er optimale groei mogelijk is. De school stelt ambitieuze doelen op sociaalemotioneel, cognitief en creatief vlak. Hierdoor kan ieder kind zich tot een evenwichtig mens
ontwikkelen.

Sprankelend onderwijs en leren met plezier
Een optimale groei is alleen mogelijk als er een veilige omgeving is, waar met plezier geleerd wordt.
De St. Martinusschool staat voor sprankelend onderwijs. Dit komt door de grote betrokkenheid en
passie van teamleden, ouders, kinderen en andere betrokkenen bij onze school. Samen zijn wij en
maken wij de St. Martinusschool. Hierdoor leeft het ‘St. Martinusgevoel’. Dit is een sprankelend
gevoel van trots zijn op onze school, waar ‘vertrouwen, saamhorigheid en gelijkwaardigheid’ de
basis zijn.
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Op de St. Martinusschool zijn kinderen (mede) eigenaar van hun leerproces. Dit betekent dat er met
kinderen wordt gepraat over hun ontwikkeling en dat zij zelf (mede) sturing geven aan de invulling
van hun leerproces. Waardoor zij zich betrokken, competent en verantwoordelijk voelen. Zij weten
waar zij in hun ontwikkeling staan en stellen eigen (leer)doelen vast, die aansluiten bij hun eigen
kunnen. Hierdoor is er intrinsieke motivatie om te leren, zijn kinderen trots op hun eigen
ontwikkeling en wordt er met plezier geleerd.

Een sterke basis voor de toekomst
De St. Martinusschool wil kinderen een sterke basis voor de toekomst meegeven. Hierbij wordt het
accent gelegd op de competenties ‘verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken’. Deze
competenties zijn verweven in het onderwijs van groep 1 t/m 8. Kinderen die van de St.
Martinusschool afkomen zijn in staat bewuste keuzes te maken, zodat ze het goede doen voor
zichzelf, de ander en de wereld.
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3. Aves stichting voor primair onderwijs
Op 1 januari 2019 is de nieuwe stichting Aves ontstaan. De stichting kent als ankerwaarden
vertrouwen en verbinding en heeft daarbij de kernwaarden lef, passie en groei gekozen, die voor alle
betrokkenen leidend zijn bij het invullen van de missie en visie en het verwezenlijken ervan.
Missie
'Wij bieden betekenisvol en toekomstgericht onderwijs en zijn een betrouwbare partner in
onderwijs'.
Deze opdracht wil Aves waarmaken door te werken vanuit de volgende visie: ‘In elk dorp en elke stad
in haar werkgebied garanderen wij een basisschool. De scholen zijn een afspiegeling van de
gemeenschap en de omgeving. Waar mogelijk maakt de school deel uit van een integraal
kindcentrum. Wij zetten de kinderen voorop en willen het basisonderwijs innoveren, ontwikkelen en
behouden. We maken werk van onderwijs en opvoeding. Kwalitatief, waarde(n)vol en
grensverleggend'.
Verbinden
Elkaar ontmoeten, het gesprek aan gaan en respect hebben voor de ander. Dat is de start van
verbinding. Ontmoeten zorgt voor openheid, verbinding versterkt.
Bij Aves blijft de eigenheid en het karakter van elke denominatie behouden. Ze worden
gerespecteerd en waar gewenst zijn ze er voor elkaar. Aves verbindt alle lagen van de organisatie,
verbindt zich aan samenwerkingspartners en werkt als geheel actief samen. Of het nu gaat om de
kinderen, de ouders, de leerkrachten of andere medewerkers. Iedereen helpt, luistert en leert van
elkaar. Zo wordt 1 + 1 meer dan 2. Synergie die zorgt voor energie.
Vertrouwen
Aves is eerlijk en betrouwbaar. Als stichting doet ze wat ze zegt en zegt ze wat ze doet: het beste
halen uit alles en iedereen. Met bezieling, respect en zorg voor elkaar. Er is ruimte voor kinderen en
leerkrachten om kansrijke ideeën uit te voeren. In praktische zin maar ook als het gaat om gevoel. Als
een rode draad loopt open communicatie door de hele organisatie. Met en door vertrouwen, ziet en
herkent iedereen elkaar. Als kind, ouder, leerkracht en organisatie. Loyaliteit en saamhorigheid
komen hieruit voort.
Lef
Leven vanuit je hart met moed en durf. Voor wie onder de vleugels van Aves valt, betekent dit
creatief handelen en uitdagingen aan gaan. Lef tonen! Waar nodig stapt Aves buiten de lijnen voor
onderwijs op maat. Vanuit integriteit, identiteit en een pioniersgeest. Aves is daarin authentiek; zijn
wie je bent en dit vertalen naar wat je doet. Kinderen, ouders en leerkrachten durven initiatief te
nemen. Aves moedigt dit aan, met toetsing en reflectie voor het maken van de juiste keuzes.
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Passie
Het beste uit alle kinderen naar boven halen. Aves doet dat vol energie en vuur! Er is ‘hart’ voor de
organisatie. De stichting en haar medewerkers zetten zich in om met ongekende passie niet alleen de
kinderen maar ook zichzelf te verbeteren en te ontwikkelen. De toekomst van het basisonderwijs
staat daarbij centraal. Leerkrachten zorgen voor bevlogenheid in lessen en leermomenten. Het doel:
dit gevoel doorgeven aan de kinderen én hun ouders. Samen maken we het onderwijs sterk,
toekomstgericht en inspiratievol. Kwaliteit is daarbij een gegeven.
Groei
Aves staat voor groei. Het is een lerende organisatie. Verdiepen, verbreden en verbeteren. Aves gaat
hoe dan ook vooruit. Een rijke en betekenisvolle leeromgeving voor iedereen wordt zoveel mogelijk
gestimuleerd. Talentontwikkeling en innovatie krijgt de ruimte. Ontwikkelen doet Aves met elkaar.
Professioneel en altijd vanuit een positieve mindset. Autonomie en gevoel voor verantwoordelijkheid
ontplooien zich tegelijkertijd.
De St. Martinusschool is onderdeel van Aves en geeft op haar eigen manier uitvoering aan de missie
en kernwaarden van de stichting. De school richt zich op 3 ontwikkelingen van het kind; de sociaalemotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling. Als eerste richten
wij ons op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Pas als een kind zich prettig en veilig
voelt, kan het zich ook op andere vlakken optimaal ontwikkelen. In dit document van de St.
Martinusschool staat per ontwikkeling beschreven, wat de doelen zijn en hoe in het onderwijs aan
deze ontwikkelingen vormgegeven wordt.
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4. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen
De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen bestaat uit twee aspecten: de sociale ontwikkeling
(omgaan met anderen) en de emotionele ontwikkeling (omgaan met emoties). De sociaal-emotionele
ontwikkeling van een kind is gericht op hoe een kind omgaat met zichzelf, de ander en de emoties
van zichzelf en de ander. Als school bekijken wij de sociaal-emotionele ontwikkeling vanuit de visie:
Ieder kind heeft zijn eigen kwaliteiten, ontwikkelpunten en ambities. Ieder kind is uniek. Wij vinden
het belangrijk dat ieder kind zich vanuit zijn eigen uniek zijn, optimaal kan ontwikkelen:
Normen en waarden
De St. Martinusschool ondersteunt ouders in de opvoeding van kinderen tot zelfstandig en
verantwoordelijke mensen. Zij ziet zichzelf als de spil in de samenleving en wil kinderen een sterke
basis voor de toekomst meegeven. Deze basis is gebaseerd op katholieke normen en waarden, zoals
‘samen’, ‘respect’ en ‘zorg’, die in de bijbel en de katholieke traditie terug te vinden zijn. Daarnaast
wil de school kinderen een respectvolle houding naar andere geloven meegeven. Ieder mens is
verschillend. Ieder mens is uniek. Juist die verschillen maken de wereld kleurrijk.
De school wil een plek zijn, waar mensen samenkomen. Iedereen is welkom in onze school als zij de
grondslag van de school respecteren. Wij vinden het heel belangrijk dat een ieder zich veilig voelt.
Alleen dan kan er vertrouwen groeien. Vertrouwen in jezelf, de ander en je omgeving.
Door het schooljaar heen vinden er allerlei bijzondere festiviteiten plaats. Deze feesten hebben een
vaste plaats binnen ons schoolprogramma. ‘Samen vieren’ ervaren wij als waardevol en het draagt bij
aan een prettig schoolklimaat. Bij het samen vieren horen vieringen als openingen en afsluitingen
van projecten, maandvieringen, St. Maartenviering, Kerst en Pasen. Dit gebeurt in de vorm van
gezinsvieringen of klasoverstijgende activiteiten.
Onderwijsaanbod
We werken dagelijks aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit doen we door middel
van catecheselessen, kindportfolio’s, kindgesprekken en sociaal-emotionele ontwikkelingslessen.
Samen zorgen deze middelen voor waarde(n)vol onderwijs. Daarnaast probeert de school iedere dag
weer het leerplezier van kinderen te vergroten door sprankelend onderwijs te bieden. Als kinderen
met plezier leren, wordt immers het leerrendement groter. We willen kinderen met een veilig gevoel
naar school laten gaan, met ruimte voor de emoties die er zijn.
Trefwoord
We werken dagelijks met ´Trefwoord´. Dit is een catechese methode die de levensbeschouwelijke en
sociale groei van kinderen ontwikkelt. In deze lessen worden verhalen aangeboden over herkenbare
situaties, waarin kinderen soms terechtkomen. In deze catecheselessen werken kinderen met
verhalen, gebeden en vertellingen met de Bijbel als inspiratiebron. De normen en waarden die uit de
Trefwoordlessen naar voren komen, zijn gericht op goed (samen)leven met een christelijke
inspiratiebron.
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Twee keer per jaar wordt er in de kerk een gezinsviering gehouden. Deze vieringen zijn door een
werkgroep van de parochie H. Nicolaas in Vollenhove gemaakt. De vieringen hebben een vrijblijvend
karakter. Alle kinderen en hun ouders worden uitgenodigd om eraan deel te nemen.
Kindportfolio’s
De St. Martinusschool wil dat kinderen innerlijk gemotiveerd zijn en zich eigenaar voelen van hun
eigen leerproces. Dat is de basis voor een optimale ontwikkeling van het kind. Daarom werkt de St.
Martinusschool met kindportfolio’s. Het portfolio is gericht op de brede ontwikkeling van het kind;
de sociaal-emotionele groei, de cognitieve ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling. Een kind leert
trots te zijn op zijn eigen successen en verzamelt hier succeservaringen van. De successen worden
bewust gevierd door er bijvoorbeeld een foto van te nemen en er feedback op te vragen van de
leerkracht of andere kinderen. Zo’n succeservaring noemen we een pareltje en het pareltje wordt
vervolgens opgehangen op ‘the wall of fame’ die iedere klas heeft. Zo kunnen kinderen ook van
elkaar leren. Na enige tijd krijgt het pareltje een plekje in het persoonlijk portfolio van het kind. Zo
worden kinderen zich bewust van wat ze leren en hoe ze zich ontwikkelen.
Daarnaast heeft iedereen ook zijn eigen ontwikkelpunten, dingen die hij lastig vindt en waar hij in
zou willen groeien. Ieder kind heeft dromen, dingen waarin hij zich verder zou willen ontwikkelen.
Dat zijn groeikansen waaraan je kunt werken. Ook die hebben een plek in het kindportfolio. Dat
gebeurt vanaf groep 5 in een persoonlijk ontwikkelingsplan, die de kinderen voor zichzelf schrijven en
waar zij gedurende een half jaar aan werken en feedback op krijgen van de leerkracht, een ander
kind of de klas. Ook hierbij ziet het kind zijn eigen ontwikkeling. Het maakt niet uit of je bij een vak in
de ‘hulpgroep’ of ‘verrijkingsgroep’ zit, het gaat erom hoe jij je ontwikkeld hebt. Op deze manier
worden de zelfstandigheid en autonomie van kinderen verder ontwikkeld en krijgen kinderen de
kennis, de vaardigheden en de juiste houding (van een leven lang leren) mee om ook in de toekomst
bewuste keuzes te kunnen maken.
Het kindportfolio wordt voor en door het kind zelf gemaakt. Binnen de school is hiervoor een
doorgaande leerlijn. Kinderen in groep 1/2 richten zich vooral op de basis van ‘trots zijn op het eigen
werk’. In groep 3/4 leren de kinderen ook kijken naar ontwikkelingspunten. In groep 5 t/m 8 wordt
dit verder uitgebouwd tot bovenstaand beleid. Het kind is hierbij leidend, het is immers zijn portfolio.
Twee keer per schooljaar is er een contactmoment over het kindportfolio; voor de herfstvakantie is
er een kindportfolio-gesprek tussen ouders, kind en leerkracht. In februari en voor de zomervakantie
gaat het portfolio mee naar huis om het aan andere betrokkenen te laten zien. Dit gebeurt gelijktijdig
met het schoolrapport.
Kindgesprekken
Leerkrachten gaan minimaal 4x per jaar met de leerling in gesprek om duidelijk te krijgen hoe het
welbevinden en de sociale ontwikkeling van het kind zijn. Dit doen we in de zogenaamde
‘kindgesprekken’. De leerkracht neemt dan een coachende rol aan en bevraagt de leerling. Door
samen over deze onderwerpen (waaronder het kindportfolio) te praten, krijgt de leerkracht een
completer beeld van het kind en kunnen er handvatten aan het kind worden aangereikt. Door op
deze manier te werken, kunnen eventuele moeilijkheden op het gebied van sociaal-emotionele
ontwikkeling vroegtijdig worden ontdekt. Hierdoor kan men het tijdig de juiste aandacht geven en
kunnen problemen op het sociaal-emotionele vlak vaak worden voorkomen.
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‘ZIEN!’
Een kind kan zich pas optimaal ontwikkelen als het zich veilig, gezien en gewaardeerd voelt. Maar
hoe weet je of dit het geval is? Hiervoor maakt de St. Martinusschool gebruik van het
observatiesysteem ‘ZIEN!’ De leerkracht vult hiervoor 1x per jaar voor ieder kind een observatielijst
in. De observatie is gericht op:
-

Betrokkenheid, de houding waarmee het kind bezig is met de taak of activiteit.
welbevinden, het gevoel van ‘je thuis voelen’, ‘jezelf kunnen zijn’ en ‘je emotioneel veilig
voelen’.
Sociaal initiatief, de vaardigheid om in sociale situaties contact te zoeken en te maken.
Sociale flexibiliteit, de vaardigheid om het eigen gedrag aan te passen aan de sociale
situaties.
Sociale autonomie, de vaardigheid om de eigen mening en behoeften tot uitdrukking te
brengen en hieraan trouw te blijven.
Impulsbeheersing, de vaardigheid om het eigen gedrag te reguleren door het onderdrukken
van impulsen.
Inlevingsvermogen, de vaardigheid om het eigen gedrag af te stemmen op de gedachten en
gevoelens van een ander.

Als de observatielijst is ingevuld, komt naar voren waar de kwaliteiten van het kind liggen en waar
nog ontwikkelingskansen zijn.
Enquête
Voor ons is het belangrijk om te weten hoe de kinderen de school ervaren en daarom wordt er elk
jaar een leerling-enquête met benchmark gehouden. De uitslagen worden in het team, de MR en in
de klas besproken. De vervolgacties zullen in overleg met het team worden vastgesteld en in een
plan van aanpak verwoord.
Sociaal-emotionele ontwikkelingslessen en maandvieringen
Vanuit het observatiesysteem ‘ZIEN!’ kunnen ontwikkelpunten op klassenniveau worden gesteld. Als
dat het geval is, worden er klassendoelen opgesteld waaraan aandacht wordt besteed tijdens de
sociaal-emotionele ontwikkelingslessen. Hierbij maken we gebruik van de Fidesmethodiek.
Fides
In schooljaar 2017-2018 heeft de St. Martinusschool een Fides certificaat behaald. Fides betekent
vertrouwen. Vertrouwen als kind in jezelf. Met de Fidesmethodiek leren we kinderen via praktische
en zichtbare manieren inzicht te krijgen in zichzelf en hun omgeving. Het gaat erom dat je door
sociale vaardigheden leert jezelf (bij) te sturen. Symbolen die bij deze methode horen zijn de ballon,
het ojee/okee laatje, de sleutelbos, een matroesjka en een domino.
Maandvieringen
Alles wat kinderen in een kwartaal op sociaal-emotioneel vlak hebben geleerd, presenteren ze tijdens
een maandviering. Hierbij laten twee klassen aan de rest van de school zien, wat zij allemaal geleerd
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hebben. De ouders worden uitgenodigd om de viering bij te wonen. Zo kunnen zij zien, waar hun kind
afgelopen tijd mee bezig is geweest en eventueel hier ook thuis bij aansluiten.
Gedrag stimuleren
‘Alles wat aandacht krijgt groeit’. Dat geldt ook voor gedrag van kinderen. Daarom proberen we ons
te richten op positief gedrag en benoemen en complimenteren dit. In iedere klas is er een positief
beloningssysteem gericht op individuele kinderen of op de klas. Het is natuurlijk ook zo dat de
grenzen van de school duidelijk moeten zijn. Zo is er onder andere een strikt pestprotocol op school,
welke ondersteund wordt door een stappenplan ‘de (S)TIP(S)TOP’ genaamd.
De (S)tip(s)top
De (S)tip(s)top is een stappenplan dat voor en door de kinderen is opgesteld. Het vertelt precies
welke stappen kinderen moeten nemen als zich een pestsituatie voordoet. De rol van de pester en de
gepeste staan allebei beschreven en beiden hebben een rol en een opdracht als zich een pestsituatie
voordoet. De hersenen van kinderen in de onderbouw zijn nog niet zo ver ontwikkeld dat zij zich
bewust zijn van echt pestgedrag. Toch moet in de onderbouw al wel de basis worden gelegd om
pestsituaties in de bovenbouw te voorkomen. Daarom wordt de (S)tip(s)top van groep 1 t/m groep 8
gebruikt.
Wanneer er grensoverschrijdend gedrag vertoond wordt, wordt er een officiële waarschuwing
gegeven door de directeur. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht. Na twee maanden
van goed gedrag kan een waarschuwing ook weer vervallen. Bij drie officiële waarschuwingen zal het
kind tijdelijk geschorst worden en gaan ouders en school met elkaar in gesprek om een plan op te
stellen om herhaling van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. De leerplichtambtenaar en het
College van Bestuur van stichting Aves worden altijd op de hoogte gebracht van een schorsing. Deze
maatregelen zijn nodig om duidelijke grenzen te hebben. Zolang ieder zich aan deze grenzen houdt,
kunnen we het samen fijn hebben en voelt eenieder zich veilig binnen de school.
Competenties
Vanuit onze identiteit willen we kinderen een sociale en positieve levenshouding meegeven, zodat
het mensen worden met respect voor en vertrouwen in zichzelf, de ander en de omgeving. Daarbij
leggen wij accenten op de volgende drie vaardigheden: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
samenwerken.
Zelfstandigheid
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om op eigen benen te staan. Ieder kind, groot en klein,
kan zelf keuzes maken, taken uitvoeren, opruimen, om hulp vragen etc. Binnen ons onderwijs leren
we kinderen steeds meer zelfstandig te zijn. Dit is terug te zien in de planborden, weektaken,
instructietafels, het vraagtekenblokje, het stoplicht, het werken met agenda’s etc. We willen dat
kinderen ervaren dat ze dingen zelf kunnen (autonomie) en dat ze zich hier competent in voelen.
Daarnaast leren we kinderen ook dat ze niet overal goed in hoeven te zijn en hierbij hulp kunnen
vragen. Je eigen grenzen kennen is immers ook een vorm van zelfstandig zijn.
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Verantwoordelijkheid
We vinden het belangrijk dat kinderen verantwoordelijkheid leren dragen. De mens is vrij om eigen
keuzes te maken en is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Het is de taak van de school om dit
proces te begeleiden en kinderen aan te spreken op de gevolgen van hun gedrag. Een mens heeft
anderen nodig om te kunnen groeien. Elk individu draagt bij aan de groei van anderen. Een kind is
dus niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook voor een ander, zijn omgeving en het
materiaal. Wij vinden het belangrijk dat kinderen dit ervaren en dus is dit terug te zien in ons
onderwijs. Zo zijn kinderen verantwoordelijk voor hun eigen taken, kijken kinderen in de bovenbouw
hun eigen werk na, ruimen kinderen zelf hun spullen weer op en hebben zij hun eigen taakje in de
klas of op school. Wij geven kinderen de vrijheid om zelf keuzes te maken in instructieaanpak (zie
cognitieve ontwikkeling), keuzewerk en opdrachten wereldoriëntatie.
Samenwerken
De St. Martinusschool vindt samenwerken erg waardevol. Kinderen leren met elkaar en van elkaar.
Zo luisteren ze naar elkaar, ontdekken ze nieuwe dingen en gaan ze op zoek naar nieuwe
oplossingen. Sterk door samen te leren. Dit is ook terug te zien in het lesprogramma en de
coöperatieve werkvormen. We maken veel gebruik van de kring, doen veel
samenwerkingsopdrachten (coöperatieve werkvormen) en bespreken lessen klassikaal na. Bij dit
nabespreken hebben we het vooral over de werkprocessen die kinderen hebben doorlopen.
Hierdoor wordt er met en van elkaar geleerd. We werken in groepjes met thema’s en projecten.
Vieringen en andere feestelijke activiteiten worden vaak klasoverstijgend uitgevoerd, waarbij
kinderen uit de groepen 1 t/m 8 samenwerken. Dit zorgt voor een prettig schoolklimaat, waardoor
het gevoel van ‘samenleven en samen leren’ (verbinding) wordt versterkt.
Leerlingenraad
Op de St. Martinusschool wordt elk schooljaar een leerlingenraad gekozen. In deze raad mogen
kinderen maandelijks meedenken en meepraten over het reilen en zeilen binnen de school. In de
raad zitten klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8. Zij praten over de punten die zij
vanuit de klas of het team meegekregen hebben voor de vergadering. Het is bijzonder om te ervaren
dat kinderen zelf vaak heel goede oplossingen hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen
ook deze ideeën kenbaar worden gemaakt en is de St. Martinusschool echt ‘onze school’. Wij willen
dat kinderen inspirerende en creatieve mensen worden, die bewuste keuzes kunnen maken. Dit
betekent ook kansen binnen je eigen leer- en leefomgeving zien en je daarvoor in durven zetten.
Relatie met de kerndoelen
Het onderwijs op de St. Martinusschool is voor kinderen de basis voor hun toekomst. De overheid
heeft kerndoelen opgesteld om meer eenheid in het onderwijs te krijgen. Daarnaast willen zij een
doelgericht basisonderwijs die een betere aansluiting met het voortgezet onderwijs heeft. De doelen
zijn streefdoelen, die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de ontwikkeling van hun
leerlingen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het naleven van de kerndoelen. Wilt u
meer weten over de kerndoelen dan kunt u dit terug vinden op:
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/ Onder het tabblad ‘PO’ kunt u de kerndoelen van het
primair onderwijs terugvinden. De St. Martinusschool voldoet aan de kerndoelen en staat voor goed
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onderwijs. Met de sociaal-emotionele ontwikkeling worden onder andere de kerndoelen die vallen
onder ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ ingevuld.
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5. Cognitieve ontwikkeling
Als een kind sociaal-emotioneel goed in zijn vel zit, is er op cognitief vlak optimale ontwikkeling
mogelijk. Daarbij ervaren wij dat geen kind gelijk is en ieder kind uniek is. Wij proberen tegemoet te
komen aan de verschillende mogelijkheden van kinderen, waardoor ieder kind zich vanuit zijn eigen
kunnen zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.
Groepsplannen
Binnen de St. Martinusschool werken wij bij de vakken rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen,
aanvankelijk lezen en spelling met groepsplannen. Bij een groepsplan worden kinderen in
verschillende niveaugroepen ingedeeld. Door af te stemmen op de leerbehoeften en pedagogische
behoeften van individuele kinderen en deze zoveel mogelijk te clusteren, worden er groepen
gevormd met een zelfde zorg en / of aanpak. Deze manier van werken zorgt voor passend onderwijs;
samen leren en toch ieder kind op zijn eigen niveau aanspreken. Hierdoor is op al deze vakken voor
ieder individueel kind een optimale groei mogelijk.
Bij groepsplannen hebben we de volgende groepen:
•

Basis: Deze kinderen krijgen de reguliere uitleg en maken de reguliere lesstof. Als zij klaar zijn
met het werk, wordt er gekeken of zij de lesstof gaan herhalen of dat zij extra lesstof krijgen
die past bij de ontwikkeling en interesses van het kind.

•

Extra instructie: Deze kinderen hebben meer instructie nodig dan de gemiddelde leerling.
Daarom krijgen deze kinderen voorinstructie / extra instructie / verlengde instructie. Door
deze extra instructies hebben zij minder tijd om de lesstof te verwerken. Daarom maken zij
minder regulier werk. Zij herhalen de stof vaker zodat het niet wegzakt. De lesstof wordt
meer eigen en hierdoor kan het zelfvertrouwen van kinderen groeien. Ook wordt tegemoet
gekomen aan de behoefte naar een meer materiële / visuele ondersteuning. De uitleg die zij
horen is daardoor anders.

•

Instructie onafhankelijk: Deze kinderen krijgen minder uitleg dan de basisgroep, werken
vaker zelfstandig en doorlopen een compact programma. Zij maken minder herhalingsstof
omdat dit voor (meer)begaafde kinderen funest is. De tijd die zij over houden, wordt gebruikt
voor extra verdieping- en verrijkingsstof. Hiervoor krijgen zij een extra instructie, waardoor
ook deze groep kinderen gemotiveerd blijft en zich volop blijft ontwikkelen. Het optimale uit
ieder kind halen, geldt dus ook voor deze groep kinderen.

•

Eigen leerlijn: Er zijn kinderen die een eigen leerlijn hebben op één vakgebied, los van hun
eigen jaargroep. Dit kunnen kinderen zijn met een leerlijn naar onderen (zij doen mee met
een jongere jaargroep) en kinderen met een leerlijn naar boven (zij doen mee met een
oudere jaargroep). Deze kinderen gaan mee in het groepsplan van de andere jaargroep en
volgen ook de instructies van deze jaargroep. Zo blijft het kind onderdeel van een groep, en
komt het niet alleen te staan. Het ‘samen groeien’ geldt immers ook voor deze kinderen.
Voor deze kinderen wordt een eigen ontwikkelplan met bijgestelde (tussen)doelen
opgesteld. Dit plan wordt altijd in samenspraak met de IB-er gemaakt en met de ouders
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besproken. Ieder half jaar wordt er geëvalueerd of de (tussen)doelen behaald worden. Zo
blijven we doelgericht werken en wordt de optimale leerontwikkeling uit het kind gehaald.
•

Blauw+: Sommige kinderen in de instructie onafhankelijke groep hebben in hun weektaak
tijd over. Deze kinderen krijgen extra werk aangeboden; dit noemen we “werken in de
Blauw+ groep”. Deze kinderen krijgen hiervoor 1x per week instructie van een extra
leerkracht in een apart groepje (klasoverstijgend). Gedurende de week plannen deze
kinderen wanneer ze in hun eigen klas zelfstandig aan de extra opdrachten werken.

Instructie
onafhankelijk

Extra
instructie
Basis

•

Qui Volant: Voor kinderen die meer-/hoogbegaafd zijn is er de mogelijkheid om vanaf groep
6 naar de plusklas van de stichting te gaan, Qui Volant. Dit is 1 keer per week in Emmeloord.
Kinderen komen daar in aanraking met gelijkgestemden en krijgen tijdens dit dagdeel
uitdagende opdrachten op hun eigen niveau. Alleen kinderen die blauw+ werk hebben,
kunnen in overleg met ouders en de intern begeleider door school opgegeven worden voor
de plusklas.

De overheid heeft referentieniveaus opgesteld. Dit zijn ijkpunten op het gebied van taal en rekenen
en het biedt de leerkracht handvatten om tijdig problemen te signaleren en waar nodig bij te sturen,
zodat alle kinderen met een goed niveau van de basisschool gaan. Zoals hierboven beschreven, werkt
de St. Martinusschool bij meerdere vakken met groepsplannen. Door het opstellen van de
groepsplannen kijken we naar wat ieder kind nodig heeft, om optimaal te kunnen groeien. We
spreken dan van ‘onderwijsbehoeften’ van het kind en deze kunnen gerelateerd zijn aan de
instructie, aan de verwerking of aan de begeleiding. In het groepsplan staat ook wat er van ieder kind
verwacht mag worden m.b.t. de lesstof. De school heeft zich het doel gesteld om bij ieder kind, bij elk
vak minimaal referentieniveau 1F (functioneel niveau) te behalen en waar mogelijk referentieniveau
1S (streefniveau). Iedere 3 maanden wordt er gekeken of het kind zich nog optimaal ontwikkelt.
Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt het plan bijgesteld om alsnog de doelen te halen. Hierdoor
wordt er opbrengstgericht en efficiënt gewerkt en wordt het optimale uit ieder kind gehaald bij alle
vakken. De St. Martinusschool staat voor goed onderwijs en zal ieder jaar opnieuw ambitieuze
doelen stellen t.a.v. het onderwijs. Deze doelen staan beschreven in het jaarplan van de school.
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Methoden en toetsen
De St. Martinusschool maakt gebruik van meerdere onderwijsconcepten, waaronder het werken met
groepsplannen. Op de competenties ‘zelfstandigheid’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘samenwerking’ ligt
extra accent. Tevens maken wij gebruik van actuele methoden om een goede kwaliteit van onderwijs
te kunnen bieden. Deze methoden voldoen aan de kerndoelen die door de overheid zijn opgesteld.
Daarnaast maken wij gebruik van het CITO Leerling Volgsysteem (LVS). Ieder half jaar maken
kinderen tussentijdse toetsen met betrekking tot de basisvakken. N.a.v. de uitkomsten wordt
gekeken of ieder kind zich goed ontwikkelt (ook in vergelijking met landelijke resultaten).
Leerproblemen worden zo tijdig ontdekt, waardoor er adequaat op gereageerd kan worden. In groep
8 wordt de eindcito gemaakt. De toetsen gebruiken we om ons onderwijs te evalueren en te
verbeteren. Daarnaast kunnen de uitslagen van het Cito Leerling Volgsysteem helpen bij de
doorverwijzing naar het voorgezet onderwijs.

Uitslagen
eindcito

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Gecorrigeerde
citoscore St.
Martinusschool

545,4

541,75

537,8

536,2

538,5

Geen
afname
door
Corona

In de afgelopen jaren heeft de St. Martinusschool toetsresultaten behaald die boven landelijk niveau
liggen. We vinden het echter het belangrijkst, dat we uit het kind halen wat er in een kind zit. Een
kind dat naar het een lager traject gaat, haalt de gemiddelde Citoscore misschien wel omlaag, maar
kan toch een enorme, persoonlijke prestatie neerzetten, waar we samen trots op zijn. De eindcito is
dan ook geen doel, maar een middel om ons onderwijs te monitoren.
ParnasSys
De St. Martinusschool maakt gebruik van het digitale registratiesysteem ParnasSys. Ieder kind heeft
in ParnasSys een digitaal dossier waarin alle gegevens van het kind worden opgenomen. Dit zijn
bijvoorbeeld de testresultaten (zowel methode gebonden toetsen als toetsen van het Cito Leerling
Volgsysteem), gegevens van kindgesprekken, gegevens van oudergesprekken, gegevens uit
leerlingenbesprekingen, bijzonderheden uit observaties etc. Zo blijft alle informatie bij het kind en
kan er een optimale ontwikkeling plaats vinden. Dit systeem is uitsluitend voor school bedoeld.
Informatie wordt alleen aan derden verschaft indien er goedkeuring is van ouders.
Klasoverstijgend werken
In de visie en missie van de St. Martinusschool staat dat wij het waardevol vinden om samen te
vieren en samen te leren. Dit ‘gevoel van samen’ ontstaat als je elkaar regelmatig ontmoet. Dit
gebeurt dan ook op allerlei vlakken binnen de St. Martinusschool. Zo kunnen kinderen middels
groepsplannen aanschuiven bij instructies van andere leerjaren en hebben we bij technisch lezen
klasoverstijgende niveaugroepen gemaakt. Er zijn creatieve ateliervormen, waarbij leerlingen van
groep 5 t/m 8 en van groep 1 t/m 4 door elkaar in groepjes worden verdeeld. Daarnaast is de
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organisatie bij feesten vaak klasoverstijgend. Zo leren we samen, met en van elkaar en vooral met
veel plezier.
ICT
Technologie heeft de manier waarop de maatschappij samenwerkt en leeft enorm veranderd. Deze
ontwikkelingen zetten zich in de nabije toekomst nog sterker door. De veranderingen leiden tot
verschuivingen in de manier waarop we onze samenleving en economie geordend hebben. Je zou de
verschuiving kunnen duiden van ‘industriële samenleving’ naar de zogenaamde ‘netwerksamenleving’. Deze verandering vraagt ook iets van de manier waarop het onderwijs op de St.
Martinusschool vorm wordt geven en wat wij de kinderen aanleren.
21st century skills
De St. Martinusschool wil kinderen een sterke basis voor de toekomst meegeven. Dit doet zij door de
competenties 'zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken’ in combinatie met de ‘21st
century skills’ aan te leren. Deze skills zijn gericht op de vaardigheden en houdingen die kinderen
nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de ‘netwerksamenleving’ van de toekomst.
Hiermee sluit deze theorie goed aan bij de doelstelling van de school om kinderen een sterke basis
voor de toekomst te geven. Onder de 21st century skills verstaan we:
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerken; gezamenlijk een doel halen, elkaar aanvullen, inspireren, ondersteunen.
Creativiteit; het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en
inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren.
ICT-geletterdheid; vaardigheden voor het effectief en efficiënt gebruik van technologie.
Daarbij komen ‘technologische geletterdheid’ en ‘informatievaardigheden’ samen.
Communiceren; het effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap.
Probleemoplossend vermogen; het (h)erkennen dat problemen bestaan en tot een plan
van actie kunnen komen om deze op te lossen.
Kritisch denken; het vermogen om onafhankelijk van anderen een eigen visie of
onderbouwde mening te formuleren.
Sociale en culturele vaardigheden; in staat zijn om met mensen van verschillende etnische,
sociale, organisatorische en politieke achtergrond effectief samen te leren, werken en te
leven.

Computervaardigheid
Als school vinden wij het belangrijk om in de maatschappij te staan en om verbonden te blijven met
de samenleving. Dit betekent, dat wij goed kijken, vanuit onze visie en missie, naar de
maatschappelijke ontwikkelingen en vervolgens bepalen wat we hier als school mee willen. Doordat
de maatschappij verandert, veranderen ook de bekwaamheidseisen en vaardigheden die mensen
nodig hebben om goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Zo is het van essentieel belang
dat kinderen computervaardig zijn. De St. Martinusschool vindt dat computervaardig zijn een grote
meerwaarde heeft in de maatschappij. Informatie- en communicatietechnologieën zijn niet meer uit
de maatschappij en het onderwijs weg te denken. Wij maken kinderen computervaardig en hebben
hiervoor een ICT-leerlijn binnen de school. Dit begint in groep 1 met speelse educatieve programma’s
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en eindigt in groep 8 met de kennis en vaardigheden van verschillende computerprogramma’s en het
goed en veilig gebruiken van internet en andere sociale media.
ICT ondersteuning
Naast bovenstaande computervaardigheden ondersteunt ICT ook de onderwijsleerprocessen. Dit is
terug te zien in het gebruik van het digitale schoolbord en de individuele computers, tablets en iPads
in de klas. ICT wordt op verschillende manieren toegepast;
•
•

•
•
•

Tijdens de instructie: Bij de methodes rekenen (WIG5), begrijpend lezen (Nieuwsbegrip XL),
taal/spelling (Staal) en wereldoriëntatie (Topondernemers).
Bij de verwerking van lesstof: Bij de methodes rekenen (WIG5, vanaf groep 5) en de taal- en
spellingsmethode (Staal) waarbij het programma zich aanpast aan het individuele niveau van
het kind en gebruikt kan worden voor het inoefenen van routines.
Als werktuig: Bijvoorbeeld bij tekstverwerkingsprogramma’s voor het maken van verslagen,
werkstukken en presentaties.
Als informatiebron: Bijvoorbeeld bij het gebruik van de kennisbank (onderdeel van de
wereldoriëntatiemethode Topondernemers) of internetgebruik.
Als extra inoefening: Als kinderen klaar zijn met hun werk mogen zij leerspellen op de
computer doen.

Sociale media
Wij besteden aandacht aan veilig computergebruik. Hiervoor hebben we een ICT- beleid opgesteld.
We willen kinderen niet alleen computervaardig maken, maar ook ‘computerverstandig’. We willen
kinderen een kritische houding meegeven ten aanzien van sociale media en hen de voor- en nadelen
ervan laten kennen, zodat zij computerwijs met deze media om kunnen gaan.
Wet op privacy
Jaarlijks vragen we aan ouders om schriftelijk aan te geven of er foto’s van hun kind op de website
en/of Facebookpagina van de school geplaatst mogen worden. Wij houden ons aan deze wens van
ouders. Leerkrachten delen foto’s van bijzondere activiteiten via het ouderportaal. Dit ouderportaal
is uitsluitend voor intern gebruik en foto’s mogen niet met derden gedeeld worden. Alle ouders
hebben een overeenkomst met het ouderportaal ondertekend.
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Engels
Een sterke basis voor de toekomst meegeven, betekent ook kinderen een universele taal aanleren.
Het is bekend dat het leren van een andere taal voor jonge kinderen veel makkelijker is dan op latere
leeftijd. De St. Martinusschool wil deze taalgevoeligheid van kinderen optimaal benutten en biedt
daarom al op jonge leeftijd Engelse als tweede taal aan. Dit leidt uiteindelijk tot betere resultaten op
het vak Engels en tot een goede voorbereiding op een samenleving waarin Engels een steeds
belangrijkere rol speelt. We willen dat de ontwikkeling van de Engelse taal speels en plezierig
verloopt. Een ontspannen kind dat met plezier leert, heeft immers het hoogste leerrendement. Door
deze start van de Engelse taalontwikkeling zijn kinderen beter voorbereid op het vak Engels in het
voortgezet onderwijs en daardoor kan het eindniveau op het voortgezet onderwijs ook hoger komen
te liggen. Dat geeft weer meer mogelijkheden bij beroepsopleidingen en op de internationale
arbeidsmarkt, waar zij in de toekomst in zullen gaan werken.
De kinderen in groep 1 t/m 4 leren de Engelse taal spelenderwijs door middel van de methode
‘Cookie and friends’. Deze methode bestaat uit 8 thema’s per leerjaar, die weer bestaan uit
verschillende liedjes en spelletjes. Zo is het leren van de Engelse taal leuk en gaat het vooral om het
verstaan en spreken van de taal. Vanaf groep 5 wordt er met de methode ‘Backpack’ gewerkt en
wordt ook het schrijven van de Engelse taal belangrijker. Het einddoel voor de kinderen eind groep 8
ligt hierbij verschillend, aangezien van een vwo-leerling meer Engelse vaardigheden worden
verwacht dan van een vmbo-leerling. Het mag duidelijk zijn, dat het aanbieden van de Engelse taal
niet ten koste gaat van bijvoorbeeld de Nederlandse taal en rekenen.
Wereldoriëntatie Topondernemers
Ieder kind leert op zijn eigen manier en heeft zijn eigen behoeften om zich optimaal te kunnen
ontwikkelen. Bij wereldoriëntatie sluiten we aan bij de verschillende leerdynamieken van kinderen.
Een leerdynamiek is de manier waarop kinderen het makkelijkst en met het meeste plezier leren. Er
zijn kinderen die graag lezen en verslagen maken, andere kinderen leren makkelijk met filmpjes of
door het zelf te ervaren. Sommige kinderen zijn heel creatief, terwijl anderen juist weer heel ICTvaardig zijn en juist dan met het meeste plezier leren. Door bij wereldoriëntatie aan te sluiten bij de
verschillende leerstijlen van kinderen, worden het leerplezier en het leerrendement vergroot.
De methode die we gebruiken voor wereldoriëntatie groep 3 t/m 8 is ‘Topondernemers’. Ieder
schooljaar worden er 5 thema’s aangeboden waarbinnen de leergebieden ‘aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur, topografie en techniek’ een plek hebben. Het is een integrale methode,
hetgeen betekent dat de vakken niet apart, maar gelijktijdig worden aangeboden. Op die manier
wordt het grotere plaatje van de wereld zichtbaar voor het kind. De wereld is immers niet verdeeld in
aparte categorieën; alles is met elkaar verbonden.
De methode is een leeromgeving waarin kinderen zelfstandig de wereld kunnen ontdekken en de
leerkrachten hen kunnen coachen op zaken die er werkelijk toe doen. De samenleving vraagt steeds
meer om eigen initiatief en om mensen die uit zijn op het ontwikkelen van nieuwe kennis. Deze
vaardigheden moeten al vroeg bij kinderen geprikkeld en ontwikkeld worden. De methode zal de
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerkings-vaardigheden van leerlingen vergroten en
sluit dus helemaal bij de visie van onze school aan. Wij willen onze kinderen een sterke basis voor de
toekomst meegeven! Dit gebeurt door middel van te praten over het leerproces; Waarom is
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samenwerken belangrijk? Wat zijn jouw sterke punten? Kinderen moeten zich in deze tijd bewust
worden van hun kwaliteiten.
Per thema zijn er 15 verschillende opdrachtenkaarten. Iedere kaart heeft zijn eigen kennisdoelen en
vaardigheidsdoelen. Een kind mag zelf of juist samen een kaart uitkiezen passend bij zijn/haar
interesse. Als er intrinsieke motivatie en betrokkenheid is, wordt het leren betekenisvol, wordt het
leerplezier vergroot en wordt de kennis beter en eerder eigen gemaakt. Dan is er een optimale
ontwikkeling mogelijk. Bij elk thema doorlopen de kinderen zo’n 4 tot 6 kaarten en de nieuwe
informatie die is opgedaan, wordt vervolgens met elkaar gedeeld door middel van werkstukken/
presentaties/ verslagen. Zo leren de kinderen met en van elkaar. Het einde van het thema wordt
afgesloten met een toets om te kijken of de kennisdoelen zijn behaald.
Nederlands als tweede taal
Kinderen die op latere leeftijd in Nederland zijn komen wonen en hierdoor nog niet goed Nederlands
spreken, kunnen gewoon terecht op de St. Martinusschool. Kinderen in de leeftijd van groep 3 t/m 8
die nog helemaal geen Nederlands spreken, worden eerst aangemeld op ‘de Wissel’. Deze school is
onderdeel van Aves en leert kinderen gedurende een jaar de eerste basis Nederlandse taal. Als deze
basis is gelegd, kunnen kinderen ingeschreven worden op de St. Martinusschool. Kinderen in de
leeftijd van groep 1 en 2 worden meteen ingeschreven op de St. Martinusschool. Zij kunnen de
Nederlandse taal nog spelenderwijs leren.
Passend onderwijs
Passend onderwijs is de nieuwe naam voor hoe we er binnen het onderwijs voor zorgen dat alle
kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De bedoeling van Passend onderwijs is, dat
kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis, op de eigen basisschool, onderwijs krijgen dat bij hen past.
Hoe we op onze school kinderen, die dat nodig hebben, extra hulp en aandacht geven leest u in
paragraaf ‘onderwijs aan kinderen met een beperking’.
De St. Martinusschool hoort bij het Samenwerkingsverband PO 2203, afdeling Steenwijkerland. Voor
zorg die niet binnen de school kan worden geboden en dus extern gezocht moet worden, richt de
school zich tot dit samenwerkingsverband. De St. Martinusschool is echter een onderdeel van
stichting Aves en kan zich daarom voor zorg, die binnen de school valt, richten tot het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk (www.passendonderwijsnu.nl).
Hierbij kunt u denken aan specialistische hulp bij de begeleiding van een leerling. We kunnen dan
een beroep doen op het expertisecentrum Noordoostpolder. Vanuit het expertisecentrum werken
orthopedagogen en andere specialisten op o.a. het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid en gedrag.
Ook een specialist op het gebied van leer- en gedragsproblemen van de school voor speciaal
basisonderwijs ‘De Klimboom’ werkt vanuit het expertisecentrum voor de basisscholen. Wanneer we
specialisten van buiten onze school willen inschakelen, gebeurt dat overigens altijd in overleg met
ouders. Deskundigen vanuit het speciaal onderwijs kunnen we eveneens gemakkelijk om advies
vragen.
Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan onze school kan bieden. Mogelijk kan een
andere basisschool dat wel. Samen met u als ouders verkennen we dan de mogelijkheden voor een
overplaatsing naar een andere basisschool. Soms heeft een leerling intensieve ondersteuning nodig
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die alleen op het speciaal (basis)onderwijs geboden kan worden. Met instemming van u als ouders
melden we de leerling dan aan bij de Toewijzingscommissie. Deze Toewijzingscommissie beslist
vervolgens of de leerling toelaatbaar is op het speciaal (basis)onderwijs.
Als een kind naar een speciale (basis)school gaat, wordt regelmatig bekeken of de intensieve
ondersteuning van de speciale (basis)school nog nodig is voor de leerling. Als de leerling weer
voldoende heeft aan de ondersteuning die de basisschool kan bieden, gaat de leerling terug naar de
basisschool. Dit vanzelfsprekend altijd in goed overleg met de ouders én alleen wanneer duidelijk is
dat de leerling tot en met groep 8 op zijn / haar plek zal zijn op de basisschool.
Onderwijs aan kinderen met een beperking
Alle kinderen zijn welkom op onze school indien de zorg dit toelaat en zij de identiteit van de school
kunnen onderschrijven. Dit geldt dus ook voor kinderen met een beperking. Hiermee doelen we op:
•
•
•
•

Visueel beperkte kinderen (de zogenaamde cluster 1 kinderen).
Dove/ slechthorende kinderen of kinderen met een spraak/ taalstoornis (cluster 2)
Kinderen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking (cluster 3)
Kinderen met gedragsproblemen (cluster 4)

Bij aanmelding van een kind met beperking kijken we of verwacht mag worden dat het team deze
leerling kan begeleiden zonder dat de leerling en/of andere leerlingen tekort komen. Ook kan het zijn
dat een leerling van onze school gediagnosticeerd wordt tijdens de basisschooltijd. Begeleiding van
kinderen die veel extra zorg en aandacht nodig hebben, hangt af van de mogelijkheden en
omstandigheden op onze school. Deze omstandigheden, zoals de samenstelling en grootte van de
groepen, zijn niet elk jaar hetzelfde. Bij het nemen van een beslissing over de toelating werken we
aan de hand van een protocol. Kinderen met een beperking vallen onder onze speciale
leerlingenzorg, dat wil zeggen dat we deze kinderen extra hulp en aandacht willen geven, maar dat
we ook van deze kinderen accepteren dat ze niet op dezelfde manier en in hetzelfde tempo als de
andere kinderen leren. Dat betekent dat het eindniveau van deze kinderen in veel gevallen lager zal
liggen dan dat van de gemiddelde leerling eind groep 8.
Zoals u in de voorgaande paragraaf heeft kunnen lezen, zijn er verschillende manieren waarop we
kinderen kunnen ondersteunen. De St. Martinusschool krijgt extra gelden binnen om de zorg
omtrent deze kinderen te kunnen realiseren. Dit kan door:
•
•
•
•

Formatie uitbreiding; voor extra begeleiding in de klas.
Materiële ondersteuning; voor sommige kinderen is er een aanpassing van lesmateriaal
nodig of onderzoek om inzicht te krijgen in de aanpak van de problematiek van het kind.
Ambulante begeleiding; een begeleider van het speciaal onderwijs komt op school om
ouders/school te ondersteunen bij het maken van keuzes voor begeleiding van het kind.
Inhuren externen; Voor het begeleiden van kinderen met een problematiek kan externe hulp
ingeschakeld worden.

Om de zoveel tijd en altijd in overleg met de ouders, wordt bekeken of er voor het kind nog
voldoende mogelijkheden op onze school zijn. Verwijzing naar een andere school of een school voor
speciaal onderwijs wordt dan ook nooit bij voorbaat uitgesloten.
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Onderzoeken
Voor kinderen met leer- of gedragsproblematieken kan het nodig zijn om een onderzoek te laten
doen (bijv. een psychologisch onderzoek). Een onderzoek kan meer inzicht geven in het probleem en
handvatten geven in hoe de school het beste om kan gaan met de onderwijsbehoeften die het kind
heeft. Ouders worden altijd betrokken bij het aanvragen van eventuele onderzoeken. Tevens moeten
deze onderzoeken veelal via de eigen zorgverzekering van ouders vergoed worden. Het beleid
omtrent de verschillende onderzoeken varieert per onderzoek, per instelling, maar kan ook nog door
de overheid tussendoor bijgesteld worden. Het is daarom belangrijk dat school en ouders elkaar op
de hoogte houden van de problematiek die speelt en de stappen die genomen (gaan) worden. Alleen
dan kan het proces optimaal verlopen en kan er optimaal samengewerkt worden. Ouders zijn te allen
tijde welkom om extra informatie bij de leerkracht of IB-er op te vragen indien er onduidelijkheden
zijn.
Relatie tot de kerndoelen
Binnen de didactische ontwikkeling van het kind worden de kerndoelen op het gebied van
‘Nederlands’, ‘Engels’, ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘rekenen / wiskunde’ ingevuld.
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6. Creatieve ontwikkeling
De St. Martinusschool wil dat kinderen zich breed ontwikkelen. Naast de sociaal-emotionele
ontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling zetten wij daarom ook in op de creatieve ontwikkeling.
We willen dat kinderen innerlijke creativiteit kunnen ontplooien. Hiervoor moeten de kinderen
innerlijk gemotiveerd zijn en de basis voor deze motivatie is nieuwsgierigheid. Daarnaast willen we
dat kinderen inspirerende, creatieve mensen worden, die hun dromen durven waar te maken.
Bij de creatieve lessen worden kennis en vaardigheden bijgebracht op de vakken handvaardigheid,
tekenen, drama, dans en muziek. Daarbij maken kinderen een werkstuk in de vorm van bijvoorbeeld
een tekening, een handvaardigheidswerkstuk, toneelstuk, dans of een presentatie. Hierbij vinden we
het vooral belangrijk dat het werkproces goed is en dat de eigenheid van het kind terug is te zien in
het werkstuk. We willen kinderen meegeven dat ieder op zijn eigen manier invulling geeft aan het
werkstuk. Vooral zorg en passie voor het werk zijn hierbij van belang.
Creatieve ateliers
In groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 worden er klasoverstijgende ateliers georganiseerd. De ateliers zorgen
voor een mooi impuls in de creatieve ontwikkeling. Daarnaast is het ook erg goed voor de sociaalemotionele ontwikkeling en de sfeer in de school, doordat er klasoverstijgend gewerkt wordt.
Kinderen leren zo met en van elkaar.
Kinderen mogen per kwartaal zelf een keuze maken uit verschillende ateliers zoals ‘handvaardigheid,
tekenen, drama of dans’. Hierdoor kunnen kinderen zich in een ateliervorm specialiseren en wordt er
aangesloten bij de talenten van ieder individueel kind. Kinderen kunnen niet twee keer achter elkaar
hetzelfde atelier kiezen.
In de bovenbouw (groep 5 t/m 8) werken de kinderen gedurende +/- 8 weken (zelfstandig of met een
groep) lange tijd aan het werkstuk, waardoor er meer diepgang mogelijk is en het talent echt verder
ontwikkeld kan worden. Aan het einde van de atelierronde is er een presentatie voor ouders. Zo
kunnen zij zien, wat de kinderen allemaal geleerd hebben.
Handvaardigheid, tekenen, drama en muziek
Doordat kinderen niet alle ateliers tegelijk kunnen volgen, worden de vakken ook gewoon in het
lesrooster van de groep aangeboden. Dit is dan echter niet wekelijks. Deze vakken worden gegeven
vanuit de (digitale) teken en muziek methodes (MuziekVoor tekenen en handvaardigheid krijgen de
kinderen verschillende opdrachten aangeboden. Hierdoor worden werkvormen afgewisseld en leren
kinderen met verschillende materialen omgaan. De kinderen krijgen ook de theorie/techniek goed
uitgelegd en vervolgens kunnen zij zelfstandig of groepsgewijs aan de slag.
Door de methode ‘Drama moet je doen’ krijgen de kinderen dramales. Drama heeft als doel dat
kinderen hun expressieve mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek leren kennen
en toe (durven) gaan passen. Via dramatisch spel leren kinderen relaties leggen tussen het toneelspel
en de werkelijkheid. Zo leren ze bewust(er) omgaan met hun eigen gedrag en dat van anderen. Dit
kan via de methode, maar wordt bijvoorbeeld ook geïntegreerd in de sociaal-emotionele
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ontwikkelingslessen, de voorbereidingen op (maand)vieringen en bij opdrachten van wereldoriëntatie.
Het muziekonderwijs wordt ook op verschillende manieren vormgegeven. Zo zijn er klassikale lessen,
wordt muziek ter ondersteuning van de SEO-lessen en catechese gebruikt en is het onderdeel van
vele vieringen. Het doel van de muzieklessen is dat kinderen luisterend, spelend, zingend en
bewegend kunnen genieten van muziek. De lessen zijn er op gericht om kinderen kennis, inzicht en
vaardigheden op het gebied van muziek bij te brengen. Ze leren de eerste beginselen van de taal van
muziek en ontdekken hun muzikale mogelijkheden
Lichamelijke ontwikkeling
De lichamelijke ontwikkeling is onder te verdelen in verschillende vlakken. Als eerste hoort hier
bewegingsonderwijs bij. Onze kinderen krijgen 2 keer in de week bewegingsonderwijs. Hierbij leren
kinderen bewegings- en spelvormen en wordt hun grove motoriek ontwikkeld. Plezier en
samenwerken staan ook in de gymlessen centraal. Het gaat dus niet alleen om het doel, maar ook
om het proces.
In een waterrijk gebied vinden we het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen redden in het water
en het is bewezen dat de zwemvaardigheden snel wegzakken als kinderen deze niet regelmatig
oefenen. Daarom zijn er voor groep 3 en 4 ‘natte gymlessen’. Dit zijn zwemlessen (tijdens de
gymuren) die bedoeld zijn om de zwemvaardigheden te onderhouden. Kinderen die nog geen
zwemdiploma hebben, kunnen het diploma versneld behalen door het volgen van de natte
gymlessen naast de reguliere zwemlessen. De kosten voor de zwemlessen moeten wel door ouders
betaald worden. Dit betekent dat ouders van groepen 3 en 4 €20,- betalen voor een jaar lang
zwemles voor hun kind. Dit bedrag wordt aan het begin van ieder schooljaar geïnd door de school.
Ouders die dit bedrag niet kunnen betalen, kunnen dit aangeven bij de directeur. Samen met hen
wordt dan naar een passende oplossing gekeken.
Naast de verschillende gymlessen hebben wij uitdagend buitenspelmateriaal om kinderen tot
bewegen te motiveren. We hebben bijvoorbeeld een voetbalveldje en een tafeltennistafel.
Daarnaast zijn er rackets, ballen, fietsjes, karren en steppen. Kinderen worden iedere pauze
geprikkeld om in een speelsituatie te bewegen. Zo wordt de grove motoriek op een speelse manier
verbeterd.
Naast de grove motoriek is er ook aandacht voor de fijne motoriek. Dit is terug te zien in de
verschillende werkjes in de onderbouw, de schrijflessen en uiteraard alle creatieve lessen waarbij
met fijn materiaal wordt gewerkt. Een goede motoriek is de basis van een goed handschrift. Daarom
observeren wij kinderen regelmatig om eventuele stagnaties in de motoriek tijdig te ontdekken en
hier passend op te reageren.
Gezonde levensstijl
Naast beweging is het ook belangrijk dat kinderen kennis hebben van hun lichaam en van gezond
leven. Hierbij hoort het ontwikkelen van gezonde levensstijl. Dit doen wij o.a. door de
wereldoriëntatielessen, sociaal-emotionele ontwikkelingslessen, verkeerslessen (veilig in het verkeer)
en door projecten. Kinderen leren hierbij op een speelse manier hoe het lichaam werkt en wat wel
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en niet goed is voor het lichaam. Door op een jonge leeftijd al te beginnen met deze lessen, willen we
kinderen goede en gezonde gewoontes aanleren.
Thema’s en projecten
In groep 3 t/m 8 wordt er binnen de vakken aanvankelijk lezen, rekenen, taal/spelling en
wereldoriëntatie vanuit een thema gewerkt. Het thema dient dan als een soort van ‘kapstok’
waaraan kennis wordt opgehangen. Hierdoor blijft de kennis beter hangen en krijgt het onderwijs
meer betekenis.
Groep 1/2 werkt dagelijks vanuit een thema gewerkt. Dit zijn thema’s uit de methode Schatkist
aangevuld met eigen ideeën of lesmateriaal uit andere methodes. Een thema start met een
enthousiasmerende activiteit zoals een prentenboek of een excursie. Vervolgens gaat de leerkracht
in gesprek met de klas om te kijken waar de interesses van de kinderen liggen. Hierop aansluitend
richt de leerkracht de hoeken van de kleuterklas in en wordt er geobserveerd wat kinderen nodig
hebben bij het spelen in de verschillende hoeken. Tijdens een thema worden de kinderen nieuwe
vaardigheden en kennisdoelen geleerd. Dit kan gebeuren a.d.h.v. lessen in de kring, maar gebeurt
ook in de verschillende hoeken. Deze vaardigheden en kennis hebben een verband met het thema
waardoor het onderwijs betekenisvol voor de kinderen wordt gemaakt. Ook hierbij geldt dat de
informatie beter blijft hangen, kinderen sneller leren en het leren ook leuker is. Alleen dan kan er
sprake zijn van intrinsieke motivatie bij kinderen. Dit is een vereiste om optimaal leerrendement te
kunnen behalen. Door op deze manier te werken, kunnen kinderen in groep 1/2 spelenderwijs leren,
wat aansluit bij de manier van leren van deze leeftijd.
De leerkrachten zorgen dat het aanbod aansluit bij de kerndoelen en dat de thema’s een sluitend
jaarprogramma vormen, waardoor alle ontwikkelingsdoelen aan bod komen. Dit alles wordt
bijgehouden in groepsplannen.
Cultuur
Binnen de St. Martinusschool is er een cultuurbeleid vanuit de gemeente Steenwijkerland. Door
cultuuronderwijs wordt er voor een rijke leeromgeving gezorgd, waarin de kinderen worden
uitgedaagd en gestimuleerd. Daarom mag iedere klas elk jaar een aantal activiteiten op
cultuurgebied doen, bijvoorbeeld excursies, workshops, tentoonstellingen, puzzeltochten en
voorstellingen bezoeken. Naast het cultuurmenu is de St. Martinusschool ook onderdeel van de
Brede School Vollenhove van waaruit ook verschillende activiteiten worden georganiseerd.
Brede School Vollenhove
In Vollenhove is er een samenwerking tussen de drie basisscholen. Deze organisaties vormen samen
de Brede School Vollenhove. Jaarlijks organiseren zij verschillende activiteiten voor alle kinderen uit
Vollenhove.
-

De voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8
Algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs voor ouders groep 7/8
De Koningsspelen voor groep 1 t/m groep 8
Schoolvoetbal voor groep 7 en 8
Beweegdag voor kleuters
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Tijdens al deze activiteiten ontmoeten kinderen van andere organisaties elkaar, waardoor er een
sociale cohesie plaats vindt.
Relatie tot de kerndoelen
Binnen de creatieve ontwikkeling op de St. Martinusschool zijn onder andere de kerndoelen
‘kunstzinnige oriëntatie’ en ‘bewegingsonderwijs’ gewaarborgd.
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7. Nawoord
De St. Martinusschool biedt…
Een prettig schoolklimaat waarbij respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid de basis zijn voor de
goede (vertrouwens)band tussen ouders-leerlingen en leerkrachten. Dit schoolklimaat kan worden
beschreven met de woorden ‘vertrouwen, passie en saamhorigheid’. Samen zijn wij en maken wij de
St. Martinusschool. Hierdoor leeft het ‘St. Martinusgevoel’. Dit is een sprankelend gevoel van trots
zijn op onze school.

De St. Martinusschool staat voor …
•

Passend onderwijs!

Op de St. Martinusschool wordt ieder kind met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en ambities
gezien. Ieder kind krijgt de aandacht en hulp die het verdient, zodat het zich optimaal kan
ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief en creatief gebied.
•

Sprankelend onderwijs!

De St. Martinusschool biedt een veilige omgeving, waar kinderen met plezier kunnen leren. Het
leerproces en trots zijn op jezelf is belangrijk. Hierbij maken we gebruik van ieders talenten en leren
we met en van elkaar.
•

Een sterke basis voor de toekomst!

Op de St. Martinusschool krijgen kinderen een sterke basis voor de toekomst mee. Hierbij wordt het
accent gelegd op de competenties ‘verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken’.
Kinderen die van de St. Martinusschool afkomen zijn in staat bewuste keuzes te maken, zodat ze het
goede doen voor zichzelf, de ander en de wereld.

De St. Martinusschool wil staan voor…
Dé school waar een kind moet zijn voor plezierig, passend onderwijs. Een school die staat voor hoge
kwaliteit, betrouwbaarheid en waarde(n)vol onderwijs!

Dit is de schoolgids waarin de visie beschreven staat. Hierbij hoort de informatiegids, waarin de
praktische informatie m.b.t. schooljaar 2020-2021 is beschreven.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.st-martinusschool.nl of u maakt gewoon
een afspraak om de school ‘in werking’ te komen bekijken. U bent van harte welkom!
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