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De Zevensprong

woordenschat onderwijs  
Voor de groepen 4 tot en met 8 ligt er beredeneerd aanbod klaar 
voor woordenschat onderwijs en is er voor schooljaar 2021/2022 
een scholing gepland aangaande de didactiek voor groep 3 tot en 
met 8.

nieuwe rekenmethode
Er is een nieuwe rekenmethode gekozen die we in schooljaar 
2021/2022 gaan implementeren.

zelfsturend leren
Het team is geschoold in hoe ze leerlingen strategieën moeten 
aanleren om tot zelfsturend leren te komen. Dit gebeurt onder 
andere middels expliciete instructie en hen de noodzaak van de 
leerstrategieën in te laten zien door de koppeling te maken met 
hun leefwereld.

onderwijs op afstand
Leerkrachten hebben leerlingen van lesmateriaal voorzien voor 
thuisonderwijs. Middels berichten in de Parro-app kregen leerlingen 
wekelijks een programma met instructiefilmpjes. Het programma 
bestond uit taken die op papier gemaakt moesten worden en digitale 
opdrachten die gemaakt werden in de digitale leeromgeving van de 
school. Door telefonisch contact met leerlingen en ouders hebben 
we kinderen begeleid in het maken van het werk en kwamen we 
erachter wat wel of niet werkt/lukt. We zijn blij met de hoge mate van 
tevredenheid van ouders over het gegeven thuisonderwijs.

scholing alle medewerkers
 Trainingen werken met leerlijnen kleuters vanuit ParnasSys
  Trainingen zelfsturend leren van leerlingen
  Studiedagen waarin is nagedacht over de keuze van een nieuwe 

rekenmethode.
 
 individuele scholing
 Cursus Met sprongen vooruit
 Kanjertraining
 Bedrijfshulpverlening
 Opleiding akte bewegingsonderwijs
 Cursus overgang van groep 2 naar groep 3
 Cursus uitdagend spelen in hoeken bij kleuters

DE ZEVENSPRONG RESULTATEN 2020-2021

ON D E R B O U W

BOVENBOUW

GEREALISEERDE 

ONDERWIJSTIJD 
945
UUR 966

UUR

vw
o

3

ha
vo

3

vm
bo

-g
t

94

vm
bo

-k

3

ha
vo

/v
w

o

3

vm
bo

-k
/g

t

4

vm
bo

-b
/k

2

vm
bo

-b

4

vm
bo

-g
t/

ha
vo

3

aantal leerlingen per opleiding

VOORTKOMEND UIT TEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOLENOPDEKAART.NL

BOVENGENOEMDE LESUREN ZIJN DE VOORGESCHREVEN 
ONDERWIJSUREN VOOR LEERLINGEN. IN DE PRAKTIJK HEBBEN 
LEERLINGEN FYSIEK IN DE SCHOOL MINDER UREN GEMAAKT 
VANWEGE HET CORONAVIRUS. ECHTER HEBBEN KINDEREN IN DE 
PERIODE WEL THUISONDERWIJS GENOTEN.

leerlingen

gemiddeld aantal
leerlingen per klas 20

211 leerlingen 
totaal

kwaliteit

inspectie waardering
voldoende
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CITO EINDTOESTS
GEMIDDELDE SCORE 537,7

8,8 7,7 tevredenheid
 ouders

leerlingen  


