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KBS DE IJSSELSTER
Op deze poster leest u ons school-
plan. U leest hier op welke wijze 
ons team samen met alle kinderen 
wil werken aan hun toekomst.  
Met veel inzet en met veel plezier.  
Dit schoolplan is opgesteld voor 
de periode tot en met 2022.

Een professioneel  
en lerend team
Omdat de teamleden van  
basisschool De IJsselster elkaars 
kwaliteiten kennen en maximaal 
inzetten, kan elk kind zich optimaal  
ontwikkelen en hebben onze leer-
lingen plezier in leren. Ons team 
blijft zich continu ontwikkelen door 
scholing en door het delen van 
kennis en ervaringen. Onze school 
is professioneel: we spreken ons uit, 
we spreken iets af en we spreken  
elkaar aan. Dit doen wij op een  
respectvolle manier, waarbij we 
van en met elkaar leren. We voelen 
ons ervoor verantwoordelijk dat 
elk kind een stevige basis ontwik-
kelt voor een stralende toekomst. 
 

Ontwikkel je talent
Elke leerling krijgt inzicht in zijn  
eigen mogelijkheden en talenten. 
De kinderen leren om in stappen  
en binnen kaders eigen keuzes te 
maken. Ook zijn onze leerlingen  
medeverantwoordelijk voor hun  
eigen leerproces. Dit maken wij 
zichtbaar door te werken met port-
folio’s. Vanuit vertrouwen durven 
leerlingen uitdagingen aan te gaan, 
fouten te maken en te leren.  
Het delen van leerervaringen  
neemt een belangrijke plek in  
op onze school. 
 

Samen schitteren
Op onze school krijgt een leerling 
de mogelijkheid om te groeien en 
trots op zichzelf te zijn. Elk kind 
wordt gezien en voelt zich verbon-
den met de ander. Thematisch en 
ontdekkend leren biedt onze leer-
lingen de ruimte om vanuit nieuws-
gierigheid samen met anderen te  
leren. De leerlingen ontdekken de 
zin van het leren en ze leren van  
en met elkaar.

‘Vertrouwen’, ‘respect’, ‘verant- 
woordelijkheid’, ‘gekend zijn’ en 
‘verbinden’ zijn de kernwaarden  
uit onze visie. Deze woorden laten 
zien wat wij waardevol en goed  
vinden voor onze leerlingen.  
De kernwaarden geven een kind de 
basis voor een stralende toekomst. 
Ons motto luidt dan ook:  
‘Op De IJsselster kun je samen  
met anderen schitteren.’

Op cognitief vlak vinden we de  
vakken taal, rekenen en lezen van 
belang. Hier zetten wij hoog op in. 
We moedigen onze leerlingen daar-
naast aan hun talenten te gebruiken 
en verder te ontwikkelen. Dit doen 
we door hen positief te benaderen, 
verschillende werkvormen en ma-
terialen aan te bieden en ieder kind 
uitleg, ondersteuning en aandacht 
te geven. 

Werken aan talentontwikkeling 
doen we ook door thematisch  
en ontdekkend te leren. Op deze 
manier leren onze leerlingen hun  
talenten verder te ontwikkelen  
en optimaal in te zetten. Door te 
werken met een portfolio wordt  
een kind mede-eigenaar van zijn  
eigen leerproces. 

• We hebben coördinatoren  
per vakgebied; 

• Momenten van delen,  
uitwisselen en evalueren  
vormen een vast onderdeel 
van onze jaarplanning;

• We werken groepsoverstijgend 
op het gebied van creatieve 
vorming, taal/rekenen/ 
spelling en Wereldoriëntatie.

- Wereldoriëntatie wordt  
thematisch aangeboden, 
waarbij ontdekkend leren  
centraal staat. Bij ontdekkend 
leren zijn de leerlingen actief 
bezig met hun leerproces.  
Ze ontwikkelen hun talenten 
en leren hoe ze deze talenten 
optimaal kunnen inzetten;

- We presenteren ons leerproces 
in de klas en op het leerplein;

- In de school zijn ruimtes  
en hoeken gecreëerd waar  
kinderen kunnen werken  
aan hun leerdoelen en  
periodetaken.

• Iedere leerling heeft zijn  
eigen portfolio; 

• We voeren kind-ouder-  
leerkrachtgesprekken;

• Iedere leerling kan in zijn  
presentatie van zijn port- 
folio terugkijken (reflectie)  
en vooruitkijken (nieuwe  
doelen stellen);

• Periodetaken zijn gekoppeld 
aan de leerstof in de klas.  
Kinderen kunnen zo op hun  
eigen niveau werken aan  
leerdoelen.
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