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Ieder kind de beste voorbereiding geven op de toekomst, dat is onze missie.

Welkom op
onze school

De veranderende samenleving vraagt dat ons onderwijs hierin meebeweegt.
Wat hebben de kinderen van nu nodig aan onderwijs, kennis en vaardigheden zodat
zij straks op de beste manier voorbereid zijn op hun toekomst? Waar wij de aankomende
periode extra aandacht aan geven is weergegeven in de florafocus.

Op onze school willen we dat 'welkom' meer is dan alleen een woord. Wij willen dat iedereen zich echt welkom voelt.
Als ouder, als kind en als medewerker. Voor ons betekent dit dat we tijd maken. Tijd voor een vraag, een gesprek of een
mening. Daar staan we voor open.
Maar je welkom voelen omvat meer dan dat. Want wat heb je nodig om je écht welkom te voelen? Dat je gezien en gehoord
wordt. Dat je mag zijn wie je bent. Dat je je veilig en thuis voelt. Dat je fouten mag maken. En dat we samen kijken wat we
van onze fouten kunnen leren. Hoe het (nóg) beter kan. Maar het betekent ook dat jouw cultuur of die van je (groot)ouders
wordt omarmd. Dat voor jou vertrouwde feestdagen een plekje krijgen op jouw school.
Ook praktische zaken maken dat leerlingen zich gehoord voelen. Zo staat er vanaf groep 5 een ideeënbus in de klas en
praat ik zes keer per jaar met onze leerlingenraad over de ontwikkelingen op school en over wat kinderen belangrijk vinden.
Welbevinden en betrokkenheid zijn belangrijke pijlers voor ons. Kinderen moeten zich goed voelen om tot leren te komen
en als ze betrokken zijn leren ze meer! We werken daarom met bewegend leren en zetten ICT in, niet als doel maar als
middel. Kinderen worden daar blij van merken we. Rekenen en spelling oefenen op een chromebook, I-pads om samen
te werken aan een opdracht, touchscreen-digiborden waar kleuters taalspelletjes op doen en Bee-bots, die leerlingen zelf
mogen programmeren. En niet te vergeten ons Cultuurlab waar kinderen workshops volgen van muziek tot koken, van yoga
tot multimedia en alles daartussen in.
Een andere ontwikkeling is dat we meer doelgericht willen werken. Het lesgeven zodanig vormgeven dat je als juf of
meester niet 'klakkeloos de methode volgt' maar zorgt dat kinderen leren wat ze nodig hebben om op een passend niveau
aan de middelbare school te kunnen beginnen. Aansluiten bij wat kinderen nodig hebben, daar gaan we voor. Vanaf groep
5 willen we kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun leerproces. Samen met de leerkracht stellen ze doelen op,
bespreken ze wat goed gaat en waar extra aandacht nodig is. Dit stukje autonomie motiveert. Zoals een leerling uit de
leerlingenraad vaststelde: "Kinderen weten zelf het beste wat goed is voor kinderen." En zo is dat!
Wees welkom op onze school die volop in beweging is!
Arabella Ganzeman
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De Floralaanroute
Wat zijn de highlights per groep? We hebben ze voor je op een rijtje gezet.
Ieder kind bewandelt zo dezelfde basisschoolroute.
Definitieve
adviesgesprekken
Tutorlezen groep 3/4
Fietsverkeersexamen
(theoretisch en praktisch)

Adaptief leren met
chromebooks op het gebied

Start Engels

van rekenen en spelling

Start studievaardigheden

Schoolkamp Giethoorn

Tutorlezen in groep 3/4

Musical

Preadviezen

Afscheid groep 8

Huiswerk maken
Toetsen thuis leren
Start aardrijkskunde
Start topografie
Taal, spelling, technisch

Start geschiedernis

Eerste keer spreekbeurt
Adaptief leren met
Adaptief leren met

van rekenen en spelling

chromebooks op het gebied

en begrijpend lezen

Leren lezen, schrijven en
Ontwikkeling stimuleren

Schoolreisje naar

door middel van spel

binnenspeeltuin

Zelfredzaamheid

Kuikentjes in de klas

Start natuur

Letterfeest als alle letters

Met pen schrijven

bevorderen

Thematisch werken

CKE-voorstelling

Schoolreisje Toverland

CKE-voorstelling
afscheidsboek

Museumbezoek

Kinderpostzegels

CKE-voorstelling

Afscheid groep 2 met
Beginnende geletterdheid

Toetsen op school leren

Herfstwandeling

Voorleeswedstrijd
Museumbezoek
CKE-voorstelling

Herfstwandeling

Voorleesontbijt

Naar de heide

Schoolreisje Toverland

boekverslagen en
boekbesprekingen

Schoolreisje DippieDoe

Voorbereidend rekenen

Museum Klok & Peel

Schoolreisje DippieDoe

Modderdag

CKE-voorstelling
Paddenpoel
Schoolreisje Bobbejaanland

Voor het eerst
zijn geleerd

Schoolschaatsen

chromebooks op het gebied
van rekenen en spelling

rekenen

Bezoek Kamp Vught

van rekenen en spelling
Adaptief leren met

Tafels leren en klokkijken

Catwalk met afscheidsboek

chromebooks op het gebied

Voorleeswedstrijd
Museumbezoek

Bezoek kasteel van
Bezoek kasteel van

Sinterklaas (om het jaar)

CKE-voorstelling

Sinterklaas (om het jaar)
Herfstwandeling

CKE-voorstelling

Paddenpoel

'Kabouterpad'
Juffendag
Buitenspelen
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Onderwijs
op maat
Elk kind is uniek. Dat betekent dat het leert op zijn eigen manier en met zijn eigen behoeften. Op de
Floralaan is ons doel ieder kind onderwijs op maat te bieden. Of het nou extra uitdaging nodig heeft,
meer ondersteuning of juist begeleiding bij emoties en daaruit voortvloeiend gedrag. Bij dit proces

Debora Stas (l), intern begeleider en specialist talentbegeleiding bovenbouw
Winnie van Baren (r), intern begeleider en gedragsspecialist onderbouw

betrekken we zowel de leerkracht als de ouders én de leerling. Dit omdat wij geloven dat kinderen
betrokken horen te zijn bij hun leerproces. Samen bepalen we waar we naartoe willen en kijken we
steeds of we op de goede weg zijn.

"Een kind krijgt snel hulp"

"Samen kijken waar de kansen liggen"

Na tien jaar in het speciaal basisonderwijs heeft Dennie ruime

Als intern begeleiders monitoren Winnie en Debora de ont-

Robin (7 jaar)

ervaring met kinderen met speciale behoeften. Dat maakt dat

wikkeling van alle kinderen. Ze begeleiden en coachen de

“Ik vind het goed dat we hulpjuffen hebben die

ze snel signaleert en de leerkracht van tips kan voorzien, maar

leerkrachten zodat ze beter aan kunnen sluiten bij de behoef-

kinderen helpen als iemand achterblijft.”

ook de bagage heeft om kinderen intensiever te begeleiden

ten van kinderen. Ook beschikken ze over een netwerk van

op sociaal-emotioneel gebied.

externe professionals. Zo vormen ze de spil in het welbevinden van de kinderen binnen de school en zorgen ze dat kin-

"Ik ben er voor kinderen uit de bovenbouw die iets extra’s

deren zich optimaal kunnen ontwikkelen.

nodig hebben. Dat kan zijn omdat ze moeite hebben hun

Dennie van der Pennen,
gedragsspecialist bovenbouw
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Waar we naartoe willen is dat de klas zelfstandig bezig is en
de leerkracht individueel met twee leerlingen kan werken.

emoties onder controle te houden en bijvoorbeeld heel boos

Debora: "We lopen regelmatig de klas in voor flitsbezoeken.

worden. Of omdat ze angstig zijn en dit hen belemmert om

Je vangt zo veel op van de sfeer en leert de groep kennen.

zich te ontwikkelen. Soms volstaat het om de leerkracht prak-

Op verzoek observeren we gericht leerlingen. Daarnaast wer-

Winnie: "We hechten veel waarde aan het welbevinden van

tische tips te geven. Denk aan de inzet van een belonings-

ken we soms ook voor korte tijd individueel met kinderen.

het kind. Als een kind goed in zijn vel zit, kan hij tot leren

systeem, vaker een compliment geven of de planning visueel

Dit doen we door bijvoorbeeld een kindgesprek te voeren,

komen. Als het niet lekker loopt met een leerling in de klas

maken voor een kind. Een andere keer is meer begeleiding

een diagnostische toets af te nemen om problemen te ana-

bespreken wij met de leerkracht de belemmeringen, maar

nodig. Bijvoorbeeld als een kind regelmatig erg gespannen

lyseren of kinderen te toetsen om een mogelijke voorsprong

vooral welke talenten aanwezig zijn. Samen kijken we waar

is. Door mijn rol binnen de school, spreken leerkrachten mij

of onderpresteren in kaart te brengen. Sinds de invoering

kansen liggen voor een kind om tot ontwikkeling te komen.

hier makkelijk over aan. Dat is belangrijk, want dat betekent

van de wet passend onderwijs blijven kinderen langer binnen

Ook gaan we in gesprek met ouders. Wat zij vertellen is voor

dat een kind snel de hulp krijgt die het nodig heeft."

onze school. Om hen goed te ondersteunen hebben we onze

ons heel belangrijk en nemen we mee in onze aanpak. Soms

expertise verder uitgebreid. Zo hebben we een plusklas bin-

geven we tips voor thuis, om spelenderwijs te oefenen. Daar-

nen de school waar kinderen een dagdeel naartoe kunnen.

naast hebben we regelmatig contact met externen, zoals

Fenna (8 jaar)

Hier worden ze zowel op sociaal-emotioneel als cognitief vlak

een logopediste, om tot goede afstemming te komen. Het

“Kinderen die boven het niveau zitten krijgen

uitgedaagd. Kinderen die voorlopen hebben dat nodig om

doel van onze begeleiding is altijd dat het kind beter gaat

een plusboek of een aangepast schema.

gemotiveerd te blijven en om ook echt tot leren te komen.

functioneren in de klas, gewoon met de eigen leerkracht.

Dan hoef je niet de uitleg van de juf te volgen.

Ook geven we extra instructie aan kinderen die juist moeite

Een belangrijke verandering hierbij is de invoering van het

Goed dat ze daaraan denken.”

hebben met de leerstof. Zodat zij de aandacht krijgen die

doelgericht handelen. Dat houdt in dat de leerkracht met de

ze nodig hebben. Door de inzet van ICT is hierin veel meer

leerlingen bespreekt wat het doel is van de les, zodat daar sa-

mogelijk. Zo kunnen kinderen naast elkaar aan hetzelfde doel

men naartoe wordt gewerkt. Weten wat het doel is en samen

werken, ieder op zijn eigen niveau. Dat is echt een uitkomst.

eraan werken, motiveert kinderen."

Nog meer passend onderwijs dus."

9

Naar buiten
Lekker rennen, spelen of een balletje trappen.
Tussen de lessen door vinden we het fijn om even een frisse neus te halen!
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Even voorstellen:
de leerlingenraad
Tien leerlingen op de Floralaan hebben een speciale taak. Zij geven hun klas een stem in de leerlingenraad. Elk jaar kiezen de groepen 5 tot en met 8 wie hen mag vertegenwoordigen. De leerlingenraad gaat
zes keer per jaar in gesprek met de directeur over alles wat met de school te maken heeft. Ook kiezen ze
een speciaal project waar de school mee aan de slag gaat.

Je komt niet zomaar in de leerlingenraad. De kinderen heb-

Vind je het goed dat er een leerlingenraad is op school en

Projecten

Wat vind je van het project dat nu gekozen is en waarom?

ben campagneposters gemaakt waarop zij aangeven waarom

waarom wilde je er graag in?

De kinderen lopen over van de ideeën. Van het realiseren van

Ebby: "Ik vind het leuk want wij kunnen ouderen helpen."

juist zij voor de leerlingenraad gekozen moeten worden. De

Gina: "Ik heb allemaal ideeën voor de school en vind het

een schoolmoestuin, samen koken in de schoolkeuken tot

Tristan: "We kunnen praten en spelletjes doen met oudere

klasgenoten hebben gestemd op degene die hen mag verte-

goed dat leerlingen zelf kunnen bepalen wat er gaat gebeu-

het organiseren van buitenlesdagen. Vorig jaar heeft de leer-

mensen. Dat vind ik een goed idee."

genwoordigen in de leerlingenraad.

ren op hun school."

lingenraad zich ingezet om ouders te attenderen over het ge-

Boyd: "Ik vind het interessant om verhalen te horen over

Jolijn: "Als er geen leerlingenraad was, zou alles door vol-

bruik van de zoen- en zoefstrook voor de school. De leerlin-

vroeger. Over onderwerpen waar het in de les over gaat, zo-

Hoewel de leerlingen flink met elkaar kunnen discussiëren,

wassenen beslist worden. Het is goed dat kinderen beslissen,

gen deelden rode en groene kaarten uit aan de ouders. Het

als de Tweede Wereldoorlog. Het is bijzonder om de kans te

zijn ze het over één ding roerend eens: elke school zou een

want die weten zelf wat ze leuk vinden."

gebruik van de zoen- en zoefstrook is hierdoor verbeterd!

hebben te praten met mensen die dit daadwerkelijk hebben

leerlingenraad moeten hebben. Want wie weet er nou beter

Isabelle: "Het is belangrijk want het zijn de kinderen die op

Elk jaar wordt er een nieuw schoolproject gekozen. De raad

meegemaakt."

wat leerlingen bezighoudt, wat ze leuk vinden, wat voor hen

school zitten en die moeten het daar goed hebben."

maakt een keuze uit de ingestuurde ideeën van medeleer-

werkt en wat juist niet dan zijzelf?! Daarom vertellen ze ook

Lot: "Dan kunnen we de school verbeteren. Ik wil graag hel-

lingen. Het schoolproject dat de meeste stemmen kreeg dit

Het project moet nog vorm krijgen, maar met deze gemoti-

graag zelf waarom die leerlingenraad zo’n goed idee is!

pen in de school."

jaar, is het bezoeken van mensen in een verzorgingshuis.

veerde knappe koppen bij elkaar gaat dat zeker goedkomen!

Jolijn

Gina

Isabelle
Julia

Maxime

Boyd
Bente

Tristan

Lot

Niet op de foto, maar wel in de leerlingenraad: Ebby
12
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Vakwerk
Taal en spelling, rekenen, muziek, cultuur, techniek, bewegingsonderwijs en wereldoriëntatie zijn

vakken die elke basisschool moet geven. Wij hebben hier als school een eigen visie op. Zo werken we
met coördinatoren die altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Samen
met de leerkrachten en ons ICT-team zorgen zij ervoor dat de kinderen in de klas (gaan) werken met
eigentijdse lesmethodes en uitdagende leermiddelen die aansluiten bij hun leerbehoeften.

Zo maken we taal leuker
Taal gebruik je de hele dag door. Wat je later ook gaat
studeren of waar je ook gaat werken: taal is altijd en overal
om ons heen. Goed leren lezen en spellen is dan ook
bepalend voor je latere succes. Daarom leggen wij op school
een goede basis, waar kinderen de rest van hun leven van
profiteren. We besteden veel aandacht aan goed leren
spellen, aan grammatica, aan woordenschat en aan technisch
en begrijpend lezen.
Taal en spelling
Naast het volgen van de methode zijn de kinderen op heel
veel verschillende manieren bezig met taal en spelling. De
kinderen maken werkstukken, presentaties, ze schrijven
verhalen en zijn op een actieve manier bezig met de
verwerking van de stof.

Meer dan alleen sommen maken
Of je nou wisselgeld aanneemt bij de kassa of bloem afweegt in de keuken:

Woordenschat

goede rekenvaardigheden zijn onmisbaar. Wij bieden rekenonderwijs zo divers

Zonder woordenschat is het lastig om een boek te lezen

mogelijk aan, om alle kinderen enthousiast te maken. Van sommen oefenen op

of een tekst te begrijpen. Daarom besteden wij hier veel

een chromebook tot bewegend leren (tel bijvoorbeeld eens het aantal stappen

aandacht aan met behulp van de woordmuur in de klas. Hierop

tot je buiten bent). Of wat dacht je van een robot programmeren om precies de

schrijven we alle belangrijke woorden die centraal staan in

afstand tot de muur af te leggen? Zo wordt rekenen meer dan alleen sommen

een bepaalde periode. Om de woorden te onthouden doen

maken en leren kinderen spelenderwijs een heleboel.

we spelletjes waar ze steeds in terugkomen.
De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd (groep 3 tot en met 8)
Bibliotheek in de school

Dit is een reken- en wiskundewedstrijd waar wij als school aan meedoen. Het

Thuis lezen is minstens zo belangrijk als lezen op school. In

zijn verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit en een

de schoolbieb kun je boeken lenen om thuis te lezen. Het is

flits van inzicht vragen. Aan deze internationale wedstrijd doen kinderen van

een fijne en gezellige plek om alvast samen te bladeren door

over de hele wereld mee. En wat het speciaal maakt: al die kinderen maken de

de boeken.

opgaven op dezelfde dag.
Op onderzoek uit
Als kinderen actief bezig zijn met de stof is de leeropbrengst hoger. In plaats
van informatie uit de boeken verwerken is het veel leuker om zelf op onderzoek
uit te gaan. Hoeveel kinderen komen er eigenlijk op de fiets naar school? Na
het inventariseren verwerken de leerlingen de data in staafgrafieken en worden
de percentages berekend. Leuk en leerzaam!
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Cultuur

Ontdekken in en uit de klas
Cultuur leent zich bij uitstek voor ontdekkend leren. En
juist dat maakt het zo boeiend voor kinderen. Op school
maken kinderen kennis met allerlei vormen van cultuur. Van
creatieve workshops en museumbezoek tot zelf schitteren op
de bühne. Kinderen genieten enorm van de creativiteit en
vrijheid. Talenten worden ontdekt en gestimuleerd en het is
goed voor de algemene ontwikkeling. Een impressie van ons
culturele aanbod:
Cultuurlab

Toneelochtend

De school gonst van de creativiteit tijdens Cultuurlab. Kinderen

Elke klas bereidt eens per jaar een toneelstuk voor. Dat

ontdekken van alles tijdens uiteenlopende workshops en

vraagt om creatief denken en samenwerken. En, na soms wat

doen volop proefjes, waarbij ze naar hartenlust spelend leren.

plankenvrees overwinnen, samen schitteren op het toneel.

Van dansles tot figuurzagen en van experimenten met drijven
en zinken tot multimediale projecten of een dramaworkshop.

Open podium
Van een traditionele volksdans uit het vaderland van (o)pa en/

Lessen beeldende vorming

of (o)ma, tot zingen, goochelen of moppen tappen. Tijdens

In alle groepen is er op allerlei manieren aandacht voor

het open podium kunnen kinderen zich inschrijven om hun

beeldende vorming. Lekker creatief bezig zijn met elkaar,

talent te laten zien.

je fantasie gebruiken, materialen ontdekken. En natuurlijk
minstens zo leuk en leerzaam: samen praten over wat je hebt

Kunstmenu

gemaakt.

Of het nou een workshop is of een gastles, alle klassen
genieten tijdens Kunstmenu van kunst in de klas.

Museumschatjes
Musea worden steeds interactiever. Je kunt er van alles doen
en steeds vaker kunst aanraken. Dat (inter)actieve aspect
maakt musea aantrekkelijk voor kinderen. Met de groepen

Jadayne (11 jaar)

5 tot en met 8 bezoeken we jaarlijks een museum. Een leuk

“Bij Cultuurlab doe je allemaal nieuwe dingen.

en leerzaam uitje met de hele klas. Kinderen worden verrast

Proberen en ontdekken is superleuk.”

en uitgedaagd. Dit is dan ook zo’n dag waar kinderen naar
uitkijken en nog lang over napraten.

Muziek

"Als ik kom is het feest"
Alle klassen krijgen muziekles van Amber Zwanenberg, een

Samen trots

bevlogen vakdocent. Amber geeft zes weken les in een

Wat iedereen leert van de muziekles is beter samenwerken.

klas en verhuist dan naar de volgende klas. Maar niet voor

"Kinderen doen het echt samen. Je zingt samen, speelt

ze lessen heeft voorbereid waar de eigen klassenleerkracht

samen, danst samen. Het is heel goed voor de verbinding.

in de weken erna mee aan de slag kan. Zo hebben de

Op het resultaat ben je samen trots. Je ziet kinderen

leerkrachten minder werk aan de muziekles en zit er een

opbloeien, dat is heel mooi. Ook juist kinderen die minder

doorlopende leerlijn in de lessen, volgens Amber. Mooie

goed zijn in exacte vakken. Dan zie je bij zo’n kind opeens

muziekinstrumenten zijn ruim voorhanden. Van bekende

een talent. En die succeservaring doet een kind groeien. En

klassiekers als triangels en tamboerijnen tot meer speciale

niet alleen bij muziek."

instrumenten als boomwhackers en djembés.
Goede basis
Amber stemt de muziekles af op de klas en werkt met thema’s,
zodat kinderen er een beleving bij krijgen. "Van kerst tot
sinterklaas en van sprookjes tot seizoenen: met muziek kun je
heel mooi thematisch werken."
In de bovenbouw werkt ze juist vaak met actuele popmuziek.
"Elke les krijgen ze een andere opdracht gekoppeld aan
het liedje dat we luisteren, zingen of spelen. Muziek moet
namelijk niet alleen leuk, maar ook leerzaam zijn. Ik zorg voor
een goede basis als ze naar de middelbare school gaan."
16
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De wereld om ons heen

Plezier voorop!

Als school staan we midden in de maatschappij. We vinden

Kinderen krijgen op de Floralaan twee keer in de week

het belangrijk kinderen maatschappelijk bewustzijn bij te

bewegingsonderwijs. Eén keer per week van een echte

brengen; van wat er in de wereld gebeurt, van andere

vakleerkracht en één keer van een groepsleerkracht die

culturen. Van heel dichtbij: klasgenootjes die tradities en

een gymbevoegdheid heeft. Er wordt in deze klassikale

rituelen meenemen uit een andere cultuur en wat deze

lessen gewerkt in circuitvorm waarin steeds wisselende

bijzonder maakt. Samen ontdekken we de wereld om ons

activiteiten worden aangeboden. Aandachtspunten zijn

heen en zorgen we ervoor dat de kinderen in de toekomst

de ontwikkeling van de motorische vaardigheden, samen-

een positieve bijdrage kunnen leveren aan deze wereld.

werking en omgaan met winst en verlies. Maar plezier
hebben staat altijd voorop, want dit motiveert kinderen

We werken op onze school met eigentijdse methodes

om ook buiten school lekker te blijven sporten!

en gebruiken deze als leidraad voor het geven van de
lessen. De leerkrachten zetten verschillende werkvormen
in om de leerlingen zich de stof eigen te laten maken.

Sophie (9 jaar)

De kinderen werken aan projecten en maken filmpjes

“Ze organiseren leuke activiteiten.

over het aangeboden onderwerp. Dit is terug te zien in

Zoals toen we gingen schaatsen.”

tentoonstellingen en presentaties voor ouders en de rest
van de school. In de toekomst breiden we projectmatig
werken schoolbreed verder uit.

Techniek

"Een onderzoekende houding
brengt je verder"

Lisa (10 jaar)
“Ik ben blij dat we techniekles hebben van een

Leren terwijl je ontdekt. De ene keer met je hoofd, dan

echte techniekjuf. We doen zulke leuke dingen:

weer met je handen. Dat is het mooie van techniek.

knikkerbanen bouwen om meer te leren over de

Tijdens technieklessen leren kinderen een onderzoekende

stevigheid van constructies, stroomkringen in

houding aan te nemen. Een vaardigheid waar ze in alle

elkaar zetten en vliegtuigjes maken.”

vakken wat aan hebben, volgens Melissa Bouten-Seuren,
leerkracht techniek.
"Kinderen krijgen dit jaar voor het eerst techniek. Dat

"De resultaten van hun pogingen en oplossingen zijn

geeft enorme vrijheid om de lessen in te vullen en dat is

soms anders dan verwacht, maar al gauw ontdekken ze

erg leuk. We doen proefjes of maken vliegtuigen, die we

dat 'tegenvallers' net zo leerzaam zijn. Want waarom ging

echt buiten gaan testen aan de hand van bijvoorbeeld een

het anders dan je dacht? En wat heb je ervan geleerd? Dit

vraagstelling. Soms presenteer ik een probleem.

doen we door kritische vragen te stellen en terug te kijken

Bijvoorbeeld: Hoe vervoer je een ijstaart in hartje zomer?

naar het proces dat doorlopen is. Ook door naar elkaars

Ook zijn ze aan de slag gegaan met een probleem van

werkstukken, resultaten en/of oplossingen te kijken en

een echt bedrijf. Namelijk: Hoe komt een bioscoop af van

samen te bespreken waarom iets werkt of juist niet, leer je.

de afvalberg die achterblijft na een bioscoopdag? Bij dit

Dat is het mooie van ontdekkend leren, waarvoor techniek

soort projecten gaan kinderen stapsgewijs op zoek naar

zich bij uitstek leent."

oplossingen. Vaak verrassen ze je hiermee."
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School in
ontwikkeling
Je bent nooit te oud om te leren. Dat geldt ook voor ons. Daarom zijn en blijven wij altijd in
ontwikkeling. Soms maak je hierin een groeispurt door, zoals wij de afgelopen jaren hebben gedaan.
Zo zijn we een gezonde school, werken we steeds meer met ICT en zijn we bezig met doelgericht
werken. Hier praten we je bij over al die ontwikkelingen.

Wij zijn een 'Gezonde School'
Wij dragen het vignet 'Gezonde School' en daar zijn we

Voeding

trots op. Want bewegen, sport en gezonde voeding dragen

Ook wat betreft voeding besteden we aandacht aan gezond

Bewegend leren

bij aan de motorische, sociaal-emotionele ontwikkeling van

zijn en blijven. Zo moedigen we kinderen aan elke dag water

Het is iets wat al jaren zichtbaar is: kinderen kunnen minder

kinderen. Wie beweegt en gezond eet, zit gewoon lekkerder

en fruit mee te nemen in plaats van sap, limonade en koek.

lang stilzitten en minder geconcentreerd werken aan een
taak. Daarom werken we steeds vaker met bewegend leren.

in zijn vel.
Gezonde week
Er wordt één keer per jaar een gezonde week georganiseerd

Robin (7 jaar)

meer aanspreekt. Het resultaat: ze zijn meer betrokken en

Jacobs. Bas zorgt ervoor dat kinderen gevarieerd bewegen.

waarin kinderen aan de slag gaan met activiteiten rondom

“Wij doen veel aan bewegend leren in de klas.

gemotiveerd. En er is nog een voordeel, want de kinderen

Ook hebben we een jaarlijkse sportdag met de hele school

gezonde voeding, bewustwording en bewegen. Deze week

De juf legt bijvoorbeeld letters op de grond,

leren beter!

en we bieden diverse naschoolse en buitenschoolse sportac-

wordt afgesloten met een sportdag.

vervolgens zegt ze een woord en moeten wij op de

tiviteiten aan, die echt een aanvulling zijn op de gymlessen.

juiste letters springen. Het is fijn dat je niet altijd

Door te bewegen worden linkjes en verbindingen tussen je

stil hoeft te zitten als je leert.”

hersenhelften sneller geactiveerd, waardoor je de leerstof

Denk aan een boksclinic, de marathon van Eindhoven en een

Samen voor het goede doel

schaatsfestijn.

Als school organiseren we jaarlijks een sponsorloop. Een

beter opslaat. Met rekenen geven we kinderen bijvoorbeeld

groot deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Dit

de opdracht een zandbak na te krijten op het schoolplein en

Buiten spelen

wordt door de kinderen zelf gekozen. Het is elke keer weer

het aantal vierkante meters uit te rekenen. Of we oefenen de

Ons speelplein is zo ingericht dat het uitdaagt te bewegen.

bijzonder om te zien hoe serieus kinderen een afweging ma-

tafels klassikaal door ze samen al springend op te dreunen,

Er is volop ruimte voor tikkertje, er zijn speeltoestellen om op

ken en stemmen. Een prestatie om dubbeltrots op te zijn! De

afgewisseld met leuke, actieve opdrachtjes vanaf het

te klimmen en klauteren en in het pannaveld kan lekker bal-

kinderen van groep 8 lopen voor hun kamp naar Giethoorn.

digibord. De leerlingen worden enthousiast van deze actieve

letje worden getrapt.
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Zo leren kinderen op een manier die past bij deze tijd en

Alle klassen krijgen wekelijks gym van onze vakdocent Bas

manier van leren en het is nog doeltreffend ook.

21

Leerlingen betrekken motiveert
Leerkrachten weten precies waar hun leerlingen aan het
einde van een semester of jaar moeten zijn. Maar wat gebeurt
er als je leerlingen bewust maakt van die doelen? Ze betrekt
bij het proces en medeverantwoordelijk maakt voor het halen
van de doelen? Dat motiveert enorm en daarom gaan we er
na een geslaagde proef in alle klassen mee werken.
Doelgericht werken
Een leerling weet welke opdrachten hij per dag en soms per
week moet maken. Maar hoeveel meer betrokkenheid voel je
als je weet waarvoor je dat precies doet? Het doel dus. Dat
is de gedachte achter doelgericht werken. Onlangs hebben
wij dit getest en ontdekt dat het leerlingen enorm motiveert.
Daarom gaan we in alle klassen doelgericht werken, samen
met de kinderen.
Steeds is de vraag: wat werkt het beste om het doel te
bereiken? Dat kan de methode zijn, maar ook bewegend
leren of de inzet van ICT of andere innovatieve leermiddelen.
Als je het doel maar bereikt. Tussentijds kijken we steeds met
elkaar of we nog op koers liggen.

ICT maakt maatwerk mogelijk
ICT is overal om ons heen en de mogelijkheden zijn

stappen wordt 'computational thinking' genoemd en is

Liselotte (10 jaar)

eindeloos. Als school willen wij digitale middelen inzetten

een van de vaardigheden die voor de toekomst van onze

“De juf ziet snel of ik het lesdoel van vandaag goed

om leren leuker te maken. Daarbij kijken we ook hoe ICT ons

leerlingen belangrijk is. Ze zien met eigen ogen wat werkt

begrijp of niet. Ze helpt mij als ik het moeilijk vind

kan helpen effectiever en efficiënter onderwijs te geven. Het

en wat niet en leren op een ontdekkende, aansprekende

en anders kan ik fijn zelf doorwerken.”

is niet alleen goed voor je digitale vaardigheden, je leert

manier. Samen bespreken ze wat goed ging en wat beter

ook communiceren, samenwerken, problemen oplossen en

kan en leren van en met elkaar.

creatief denken.
In de toekomst
Iedereen op zijn eigen niveau

Komende jaren gaan we meer met projecten werken, omdat

Het mooie van ICT is dat het onderwijs op maat mogelijk

dit aanslaat bij kinderen. Mede dankzij ICT kunnen kinderen

maakt. Zo werken we in de bovenbouw met Gynzy, een

ook makkelijker verbindingen leggen tussen vakken als

programma waarbij elk kind rekent en spelt op zijn eigen

aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. ICT zorgt

niveau. De leerkracht heeft direct zicht op de taak en groei

voor allerlei uitdagende mogelijkheden. We hebben rond

van de leerlingen. Als een kind moeite heeft met een

dit onderwerp nog veel meer toekomstdromen en -plannen.

bepaalde som of een spellingregel fout toepast, signaleert

Rond 2022 wordt digitale geletterdheid onderdeel van het

de leerkracht dit en kan hier vlot op inspelen. Het voordeel

curriculum. Wij zorgen dat we er klaar voor zijn!

hiervan is dat een kind die de extra instructie of hulp niet
nodig heeft, ongestoord door kan werken. De leraar kan dus
gericht aandacht geven aan kinderen die dat goed kunnen
gebruiken.
Sophie (9 jaar)

Bee-bots

“Ik vind het fijn dat ik bij de uitleg ook op mijn

Bij projecten werken we veel met chromebooks. De kinderen

chromebook de som kan zien. Omdat ik dyslexie

zoeken informatie, beoordelen bronnen en verwerken

heb vind ik spelling en taal soms lastig. Werken

deze in hun eigen onderzoeken. In de lessen maken we

op de chromebook kan dan helpen, doordat ik

steeds meer gebruik van innovatieve ondersteunende

opdrachten voorgelezen krijg.”

leermiddelen als Bee-bots, Blue-bots en Sphero’s. Kinderen
programmeren deze om bijvoorbeeld op een lettermat
bepaalde woorden te vormen of om op een plattegrond
een bepaalde route te lopen. Het beredeneren van de juiste
22
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Een veilige en fijne
plek van 0-12
In ons gebouw werken wij samen met kinderopvangorganisatie Korein. Samen zijn we SPIL-centrum
Floralaan, waar spelen, integreren en leren centraal staan. Korein biedt dagopvang voor baby’s en
peuters en voorschoolse-, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang. Zo is er voor kinderen de hele dag
veilige en fijne opvang op een vertrouwde plek, van 0 tot 12 jaar.
Een gesprek met Sylvia Kooken-Janssen, teamcoach Korein

en Arabella Ganzeman, directeur van SALTO-school Floralaan over samenwerking.

Arabella: "We werken steeds intensiever samen. We zorgen
ervoor dat de methode en thema’s bij de peuters aansluiten
op die van de kleuters. En we zorgen voor een warme
overdracht tussen de pedagogisch medewerker en de

Wat zijn de voordelen van opvang binnen de school?

leerkracht. Daar zijn kinderen zich niet van bewust, maar ze

Sylvia: "Samen onder één dak betekent dat we de ruimtes

plukken er wel de vruchten van."
Ken je alle kinderen binnen de school?

De school is volop in ontwikkeling, Korein haakt aan?

en samen afspraken maken. Dat is wel zo duidelijk voor de

Die warme overdracht, vertel daar eens wat meer over?

Sylvia: "De kinderen die gebruikmaken van de bso en tso ken

Sylvia: "Zeker. Omdat kinderen bij ons 'vrij' zijn, ligt de

kinderen en ook voor ouders. Het is voor kinderen van de

Sylvia: "Een warme overdracht heeft meer aspecten. Het gaat

je snel genoeg. Medewerkers van Korein die bij de tso werken,

focus op talentontwikkeling. Wat vinden kinderen leuk om

buitenschoolse opvang (bso) heel fijn dat ze van de klas zo naar

om doorstroom van de kinderopvang naar de basisschool,

werken ook bij de bso. En dat maakt ook de overgangen van

te doen, waar liggen hun talenten en waarin kunnen ze zich

het bso-lokaal lopen. En daar hun vriendjes en vriendinnetjes

maar ook een contactmoment als we starten met de

school naar tso en bso heel soepel."

ontwikkelen? We bieden verschillende activiteiten aan, maar

zien. En de overstap naar school gaat makkelijker. Als een

tussenschoolse opvang (tso). Zo vragen we de leerkracht

Arabella: "Ik loop veel rond en praat met kinderen. Op vrijdag

gaan er ook op uit met de kinderen. In de vakantie hebben

kind bijna vier is, gaan we eens in de klas kijken of spelen we

of we ergens rekening mee moeten houden gedurende de

draai ik ook regelmatig mee in de tso, als er onvoldoende

we deelgenomen aan de Lego League, waar we verschillende

buiten met de kleuters. Het blijft een grote stap, maar het

lunchpauze. Als er in de ochtend iets is gebeurd met een

bezetting is. Ik vind dat waardevol omdat ik op die manier de

opdrachten bouwden van Lego en robots programmeerden.

gaat makkelijker als kinderen al een beetje gewend zijn."

kind, willen we dat weten. Na de lunchpauze koppelen we

kinderen beter leer kennen. En volgens mij hoort dat ook bij

Ook hebben we een high tea gemaakt met de kinderen in de

weer terug naar de leerkracht."

samenwerken, elkaar helpen."

gezamenlijke keuken in de centrale hal."

samen gebruiken, onze werkwijze op elkaar afstemmen

Arabella: "Die warme overdracht is een van de redenen dat

Arabella: "Het leuke van samen optrekken is dat je elkaar

we blij zijn dat de tso wordt verzorgd door Korein. Je ziet

Hoe zorg je dat de bso niet een verlengstuk is van de school?

inspireert. Zo hebben we besloten dat we gedurende

op andere scholen soms dat de pauze wordt geregeld met

Arabella: "De opvang moet 'chill' zijn, zoals kinderen dat

schooluren ook tijd vrij maken voor activiteiten zoals de Lego

vrijwilligers. Wij zien graag dat dit gebeurt door mensen

zeggen. Als je door de ruimtes van de bso loopt, krijg je

League, omdat het leuk en leerzaam is. En we willen samen

die ervoor zijn opgeleid, die kennis en kunde hebben. Daar

zeker dat gevoel. Het is heel huiselijk en gezellig. Met knusse

kijken hoe we de peuters van Korein kunnen betrekken bij

profiteert iedereen van."

hoeken, vintage meubels en schemerlampjes."

ons Cultuurlab, waarin we een paar keer per jaar diverse

Sylvia: "Het moet gewoon gaaf zijn om naar de bso te gaan.

workshops organiseren."

Bij ons draait het om: 'Waar heb je zin in?' We bieden altijd een
activiteit, maar een kind kiest zelf of het hieraan deelneemt of

De samenwerking mag van jullie dus nog intensiever?

liever buiten speelt. We hebben leuke doehoeken en chill-

Sylvia: "Zeker, want de kinderen hebben daar baat bij. We

plekken met een bank en poefjes. En voor de tieners is er het

hebben ook een gezamenlijk plan uitgerold met afspraken,

Florahouse. Dit is een ruimte apart van de school. Een honk,

zodat die voor iedereen helder zijn. Dit plan bouwen we in

met graffiti muren en stoere steigerhouten meubelen."

de toekomst verder uit. Er is veel kennis aanwezig binnen het
team, zowel bij de baby’s, peuters als de bso. Hoe meer we
hier gebruik van maken, hoe beter voor de kinderen."
Arabella: "Als ik een rondleiding geef aan nieuwe ouders,
hoor ik vaak 'wat handig, de opvang in hetzelfde gebouw'.
Maar ze willen eerst bij Korein kijken en voelen, voordat ze
een besluit nemen over de school. Ze kiezen dus de opvang
en de school in één keer. Daaruit blijkt al hoe belangrijk
het is om samen te werken. Het zijn 'onze' kinderen, onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid."
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Wij vieren feest
Na al het harde werken, doen wij graag samen leuke dingen. Lekker plezier maken is altijd een feest!
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Ouders denken,organiseren
en beslissen mee
De hulp van ouders is onmisbaar. Wij zijn dan ook blij met alles wat zij bijdragen.
Maak kennis met onze medezeggeschapsraad en oudervereniging.

Onze MR

Onze OV

Samen zetten we ons in

Nét wat extra franje

In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad

De basisschooltijd van onze kinderen nét wat extra franje

(MR) uit ouders en personeelsleden van de school. De

geven, dat is de doelstelling van de oudervereniging (OV)

MR van SALTO-school Floralaan bestaat in totaal uit

van SALTO-school Floralaan. Samen met de leerkrachten

acht leden, vier ouderleden en vier teamleden. De MR

en andere ouders van de school bedenkt en organiseert de

geeft mede vorm aan het beleid van de school want

OV ieder schooljaar weer tal van activiteiten. Deze lopen

op alle beleidsterreinen heeft de MR advies-, dan wel

uiteen van het Open Podium waar ruimte is voor creatieve

instemmingsrecht en de MR kan de directie gevraagd en

uitspattingen, met z’n allen op ontdekking gaan in de

ongevraagd advies geven.

natuur, lekkere hapjes maken voor het jaarlijkse kerstdiner

De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over

tot een bruisende afsluiting van het schooljaar met een

alles wat met de school te maken heeft. Ouders en

heus festival. En dan zijn dit nog niet eens alle activiteiten!

personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed

Kortom, van de basisschooltijd een feestje maken waar

uitoefenen op het beleid van de school en samen zetten

ieder kind later met veel plezier aan terugdenkt, dat is

we ons in om een zo goed mogelijke schoolomgeving

waar onze oudervereniging zich voor inzet.

voor onze kinderen te creëren.

De leden van de OV

De leden van de MR

Floor Scheepers

Simone Vulto

Jessica Pasteuning

Carlijn Draibas

Daniëlle VoorhoeveSchurgers

Gieneke KadijkDohmen

Rob van Ballegoij

Yvonne Quicken

Barbara van BeurdenVandenberghe

Karina Agema

Word jij ons
nieuwe lid?

Sandra Hems
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Gonda Louwers

Nick van Gerwen

Ronnie Noordhoorn

Joris Samson

Leonie van Berkel

Doreen Westphal

Laurie Moeliker-Sieben

Christine Pijs
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"Wij zorgen voor
een warm bad"

Al veertig jaar zijn Liesbeth en Gonda vaste gezichten bij de
kleuters. Hoewel de school voor hen voelt als een tweede
thuis, is hun werk na al die jaren nog elke dag verrassend.

De school is volop in beweging, wat betekenen alle ontwikkelingen voor jullie werk?
Liesbeth: "De school wordt steeds meer gemêleerd.
Dat is erg leuk om te zien. Kinderen uit allerlei culturen sluiten

Wat houdt jullie werk verrassend?

vriendschap met elkaar. Met de kerstviering hadden we al-

Gonda: "Kleuters zijn niet te voorspellen. Ze zeggen wat ze

lerlei hapjes, van loempiaatjes tot Halal-vlees. Die diversiteit

denken en zijn voor alles in."

is leuk en geeft iets om over te praten."

Liesbeth: "Zien hoe elke nieuwe kleuter zijn weg vindt en

Gonda: "Zeker, ook in de klas. Als een kind prachtige hen-

vriendschappen sluit."

natekeningen op haar handen heeft, praten we daar over. Het
meisje trots en de hele klas steekt er wat van op."

Jullie begonnen 40 jaar geleden kort na elkaar en hebben
samen vast veel meegemaakt?

Wat vinden jullie belangrijk in contact met ouders?

Liesbeth: "Nou en of. Onze bruiloften, de geboorten van

Gonda: "Ouders kunnen altijd bij ons terecht. We zijn heel

onze kinderen en natuurlijk talloze mooie momenten op

open, transparant en toegankelijk."

school."

Liesbeth: "We gaan altijd uit van wat een kind wél kan.

Gonda: "Toen ik trouwde was mijn klas van de partij. Soms

Met die insteek benaderen we ouders ook."

tref ik een ouder in mijn klas die als kleuter op mijn bruiloft
heeft gedanst. Zo leuk!"

Voor het eerst naar school is een grote stap, hoe zorgen
jullie dat een kind zich snel thuis voelt?

Hoe blijft het zo lang leuk op dezelfde school?

Gonda: "Wij zorgen dat die eerste schooljaren voelen als een

Gonda: "Deze school voelt als een tweede thuis. Een ver-

warm bad."

trouwde plek, heel dicht bij mezelf. Al vind ik ook de vernieu-

Liesbeth: "Dat heb je mooi gezegd. Een plek waar je veilig

wing leuk. Er zijn veel nieuwe, veelal jongere mensen bij ge-

bent, waar aandacht voor je is."

komen. Met frisse ideeën. Dat is leuk. Zo gaat er een wereld

Gonda: "Even een knuffel of lekker bij de juf op schoot. Als

voor me open wat er mogelijk is met bijvoorbeeld ICT."

je dan een knuffel terugkrijgt of je ziet een lachje, pretoogjes:

Liesbeth: "De omgang met elkaar is fijn. Je voelt je op deze

dat maakt je dag."

school echt gehoord. Hoewel het team zeker is veranderd

Liesbeth: "Niets is fijner dan doen waar je hart ligt."

met de jaren, is het onderlinge contact hetzelfde gebleven."
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Meer lezen over onderstaande onderwerpen? Kijk dan op onze website: www.bs-ﬂoralaan.nl
Onderwijs
- Visie en missie van de school
- Eindopbrengsten
- Aantal verwijzingen
SBO,V(S)O
- Context van de resultaten
- Lestijden
- Inzet onderwijstijd
- Vakantierooster
- Doublure

Zorg en begeleiding
- Wijze ondersteuning
jonge kind
- Wijze extra
ondersteuning
- Passend onderwijs
- Schoolondersteuningsprofiel
- Zorg- en begeleidingsstructuur

Opvang
- Organisatie tso
- Bijdrage voor overblijven
- Organisatie bso
Veiligheid
- Sociale veiligheid
- Schoolregels
- Arbobeleid / RI&E
- Verzekering
- Meldcode huiselijk geweld

Verzuimbeleid
- Gronden van vrijstelling onderwijs
- Leerplicht
- Wat te doen als een leerling ziek is
- Vervanging bij zieke leerkracht
Geldelijke bijdrage
- Hoogte ouderbijdrage
- Vrijwillige ouderbijdrage
- Besteding ouderbijdrage
- Sponsoring

Regelingen en protocollen
- Klachtenregeling
- Toelatingsbeleid
- Regeling toelaten,
schorsing
en verwijdering
- Internet en
social media
- Informatieverstrekking
gescheiden ouders
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