
De doelen van het onderwijs 

Onze onderwijskundige doelen zijn in de eerste plaats de doelstellingen zoals die in 

artikel 8 van de Wet op het Primair Onderwijs zijn omschreven: 

Artikel 8.: 

1.         Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een 

ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de 

voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 

2.         Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke 

ontwikkeling, en op het ontwikkelen van de creativiteit, op het verwerven van de 
noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

3.         Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een 
multiculturele samenleving. 

4.         Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op 
individuele begeleiding die is afgestemd op de behoefte van de leerling. 

Realisering van deze doelen gaat het beste in een omgeving waar de leerlingen zich thuis 

voelen. We zetten ons dan ook in om het schoolklimaat zo goed en veilig mogelijk te 
krijgen en te houden. 

Om de bovenstaande doelen te realiseren heeft de school rijke leeromgevingen, de 

leerpaleizen, gecreëerd waarin kinderen betekenisvol en zinvol kunnen leren. De in 

gebruik zijnde onderwijsleermaterialen voldoen grotendeels aan de wettelijke plicht van 

de kerndoelen en daar waar nog onvolkomenheden zitten, wordt gewerkt met aanvullend 
materiaal of wordt gezocht naar andere methodieken. 

Daarnaast gebruiken we verschillende methoden en extra aanvullende materialen om het 

leerproces te waarborgen.  

Voor aanvankelijk technisch en voortgezet lezen gebruiken we o.a. de methode Lijn 3, 

voor spelling Woordbouw, voor rekenen Alles Telt 2 en Maatwerk, voor schrijven 

Schrijven leer je zo, voor Wereld Oriëntatie Topondernemers, voor Taal Kansrijke Taal, 

voor begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL en Kansrijke Taal, voor Engels Groove Me, voor 

muziek Moet je doen, voor tekenen en handvaardigheid Uit de kunst. Daarnaast 

gebruiken we voor alle vakken ook extra bronnenboeken.  

 

Voor de behaalde resultaten verwijzen wij naar het jaarverslag. 
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