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ST. MARTINUS 
 

 

Het team van St. Martinus staat en gaat voor goed onderwijs. Zoals 

uit de naamstelling van onze school al blijkt, zijn wij een school die 

gebaseerd is op de katholieke grondslag. In samenwerking met 
ouders willen we vanuit de katholieke levensvisie waarden en 

normen doorgeven waardoor recht gedaan kan worden aan ieders 

eigenheid en eigenaardigheid.  
 

Er is aandacht voor groei en diversiteit. De school staat in verbinding 

met de omgeving. Agnetendal is onze clusterschool en wij inspireren 

elkaar door tijd vrij te maken voor collegiale consultatie tijdens 
schooluren. We hebben veel ruimte buiten en gaan dit meer 

benutten. Ouders worden de school in gehaald en hun kwaliteiten 

en betrokkenheid wordt ingezet. We dragen zorg voor een open, 

afgestemde communicatie met alle partijen, waarin iedereen zich 
kan laten horen en gehoord wordt. We vinden het belangrijk een 

veilig schoolklimaat te scheppen waarin je gezien en gehoord wordt. 

Er wordt gewerkt met een herkenbare structuur waarin we inzetten 
ontplooiing. We zijn nieuwsgierig (aardig, respect, interesse) en 

stellen elkaar de vraag om te weten waarom we de dingen doen (om 

de why te weten). 

Op St. Martinus wordt gewerkt met combinatiegroepen en hebben we 

kennis over leerlijnen en onze leerlingen. We streven naar een 

omgeving waarin leerlingen vrij kunnen zijn van emotionele 

belemmeringen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn.  

 

 

 

 

Daarnaast willen we de kinderen meer eigenaar maken en 
verantwoordelijkheid laten dragen voor hun eigen leerproces, zodat 

ze weten wie ze zijn, hoe ze in elkaar zitten, wat ze nodig hebben en 

waar ze voor staan. We geven de kinderen de kans om op eigen niveau 
te werken en kinderen van alle jaargroepen te ontmoeten, ook in 

andere klassen die op hetzelfde niveau werken (bijvoorbeeld door 

groepsdoorbrekend werken). 

We zullen de herijkte visie jaarlijks terug laten komen om deze zo te 

toetsen aan de praktijk. 
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INSPIREREN 
Het team van St. Martinus staat voor een inspirerende en 
motiverende leeromgeving die rijk is, uitdaagt en prikkelt. Het is 

van belang jezelf en anderen uit te dagen, te bevragen en te 

vertellen hoe iets kan en daardoor enthousiast te worden. De 
intrinsieke motivatie van eenieder wordt hierdoor 

gestimuleerd.   

 
Ontwikkelperspectief voor onze leerlingen: 

• Leerlingen laten een actieve leerstand zien.  

• Ze hebben een nieuwsgierige houding en zijn 

enthousiast.  

• Leerlingen werken met plezier samen en zijn in staat 

elkaar te bevragen.  

  
Competenties van de professional: 

• De leerkrachten coachen en stellen goede vragen om 

het denkproces en de bewustwording van de 

leerlingen in gang te zetten. 

• Ze bieden een rijke context aan en motiveren 

leerlingen. 

• Leerkrachten inspireren elkaar. 

 

Onderwijsconcept: 
Om dit te realiseren werken we met Slim plan (en 

coöperatieve werkvormen en hebben we aandacht voor 
leren leren. Daarnaast krijgen leerlingen de ruimte om 

handelend bezig te zijn en te kunnen doén. De Grej of the day 

is een van de initiatieven die inspirerend werken. 
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VERTROUWEN 
Het team van St. Martinus hecht waarde aan het vertrouwen 
en het geloof dat je er vanuit gaat dat iedereen handelt vanuit 

de beste intenties. Men handelt respectvol en hierdoor voelt 

iedereen zich prettig en kan iedereen zichzelf zijn. Los kunnen 
laten, vertrouwen geven en ontvangen is hierin belangrijk.  

 

Ontwikkelperspectief voor onze leerlingen: 
• Leerlingen laten respectvol gedrag zien naar elkaar/  

• Ze reflecteren op gedrag. 

• Leerlingen voelen zicht fijn en zijn zichzelf. 

• Ze durven zich te uiten, stellen zich open, stellen 

vragen en durven te lachen. 

• Leerlingen kunnen eigen doelen stellen. 

• Er is  ruimte voor emoties en je veilig voelen. 

•  

Competenties van de professional: 
• Alle professionals op St. Martinus laten 

voorbeeldgedrag zien en benoemen gewenst gedrag. 

• De leerkracht durft los te laten. 

• Het team durft elkaar aan te spreken en te bevragen.  

• Leerkrachten coachen de leerlingen en zorgen ervoor 

dat er ruimte is voor emoties.  

 

Onderwijsconcept 
De werkwijze vanuit De Vreedzame School helpt om aandacht 

te hebben voor deze kernwaarde. Er is aandacht voor 

conflictsituaties en de monsters. Samen handelend bezig zijn 
is belangrijk om vertrouwen te geven en te krijgen.   
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SAMEN 

Op basisschool St. Martinus geven we met gezamenlijke 

verantwoordelijkheid richting aan ons onderwijs. Samen kom je 

verder! Het team maakt gebruik van elkaars kwaliteiten en stemt 

af op elkaars behoeften. De verbinding opzoeken met elkaar is 
belangrijk. 

 

Ontwikkelperspectief voor onze leerlingen: 
• Leerlingen zijn mede eigenaar van het proces. Ze leren in een 

veilig klimaat waarin iedereen zichzelf mag zijn.  

• Leerlingen stellen vragen en zoeken elkaar op. 

• Leerlingen hebben een luisterhouding, kijken naar elkaar en 
zijn in staat zich te richten op een ander. 

  

Competenties van de professional: 

• De leerkracht kan zichzelf zijn. 
• Ze zijn samen verantwoordelijk voor een overlegstructuur. Er 

is tijd om elkaar te ontmoeten en te bevragen. 
• Leerkrachten houden zich aan afspraken.  
• Ze kunnen samenwerkingsbevorderende kenmerken 

benoemen en hebben hier oog voor. 
 

Onderwijsconcept 
Er zijn ‘ruimtes’ waarin men optimaal kan samenwerken. Er wordt 

gewerkt met samenwerkingsopdrachten en in een daarbij 

passende mindet. Daarnaast wordt groepsdoorbrekend gewerkt 
om samenwerking te stimuleren. 
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Ons onderwijs heeft aandacht voor de actuele ontwikkelingsfase 
waarin de leerlingen zich bevinden en houdt rekening met tempo. 

Elk kind is een uniek individu. Het onderwijs zich, mede daarom, 

op een optimale persoonlijke ontwikkeling én op brede 
toerusting en voorbereiding op maatschappij en 

vervolgonderwijs.  

 
Doelen worden in algemene termen gesteld en zijn in grote lijnen 

vooraf vastgesteld. Leerlingen geven zelf mede aan wat zij willen 

leren. Doelen kunnen zodoende per leerling verschillen. Voor 
verschillende groepen leerlingen kunnen verschillende doelen 

worden gehanteerd. Methodes dienen als leidraad om te voldoen 

aan landelijk overeengekomen kern- en tussendoelen. Er is sprake 

van een ‘gevoelige leeftijd’ voor het werken aan bepaalde doelen. 

 

Inhouden worden ten dele bepaald naar aanleiding van vraag en 

interesse van de leerling. Voor zwakkere leerlingen worden 
onderdelen beredeneerd achterwege gelaten/gecompact en 

sterkere leerlingen krijgen aanvullend aanbod. Inhouden worden 

grotendeels bepaald door de gehanteerde methodiek of leerlijn. 
Een bepaalde kern aan inhouden wordt aan alle leerlingen 

aangeboden. Strategiegebruik staat centraal.  

 

Leeractiviteiten. Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende 

werkvormen, passend bij eigen leerstijl. Leerlingen volgen 

instructie veelal klassikaal. Daarnaast worden verlengde 
instructie en pre-teaching ingezet. Voor extra ondersteuning 

wordt de instructietafel als organisatorisch middel ingezet. 

Verwerkings-activiteiten zoals inoefenen vinden gevarieerd 

plaats. 

 

De leraar is begeleider, observator, coach en sturend. Hij/zij volgt 

de leerlingen, instrueert, motiveert, speelt in op leervragen en is 

verantwoordelijk voor wat de leerling krijgt aangeboden. De leraar 

richt zich op overdracht van kennis en informatie, waarbij hij/ zij 
inspeelt op de actuele zone van ontwikkeling. Ook kan hij/zij de 

leerlingen uitnodigen mee te doen aan bepaalde activiteiten. De 

leraar is ontwerper en ‘mede-arrangeur’ van het onderwijs. Hij/zij 
stelt vast welke leerlingen meedoen met het standaardaanbod en 

welke leerlingen minder, danwel meer krijgen aangeboden. 

 
Naast methodes worden alle mogelijke formele en informele 

materialen en bronnen gebruikt, ook buiten de klas en school 

(internet, krant). Hierbij wordt gebruik gemaakt van leerlijnen en 
methodieken om te schrappen in, danwel te compacten van de 

reguliere methode.  

Groeperingsvormen kunnen wisselen naar aanleiding van 

bijvoorbeeld interesse, leerstof, niveau of leerstijl. Op 
schoolniveau is sprake van een jaarklassensysteem. Leerlingen 

zijn soms heterogeen naar leeftijd en ontwikkeling gegroepeerd. 

O p groepsniveau wordt klassikaal, in deelgroepjes, in tweetallen 
en individueel gewerkt. Ook kan het voorkomen dat leerlingen die 

qua niveau sterk afwijken de lessen in een lagere of juist hogere 

groep volgen.  

 

Tijd voor leren  is voor een deel vastgelegd op het rooster en wordt 

voor een deel door de leerlingen zelf gepland, bijvoorbeeld aan de 
hand een weektaak. Kernvakkentijd=kernvakkentijd en wordt 
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optimaal benut. Dat betekent dat sommige leerlingen minder en 

andere juist meer stof ‘verwerken’ in dezelfde tijd.  

Leren vindt over het algemeen in de klas plaats maar kan ook 
daarbuiten plaatsvinden, zowel binnen als buiten de 

schoolruimtes en in andere daartoe geschikte ruimtes in het 

schoolgebouw. De gehele  leeromgeving wordt optimaal ingezet. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de onderwerpen die aan de 

orde zijn.  

 
Evalueren vindt vaak individueel plaats en is gerelateerd aan de 

eigen vorderingen. Evaluatie vindt allereerst plaats door de 

leerling zelf. Leerkrachten en leerlingen hebben hoge 
verwachtingen. De vorm kan variëren van een individueel 

afgelegde standaardtoets tot het samenstellen van een 

bereflecteerd portfolio. Incidenteel wordt vooruit en terug 

getoetst. Resultaten worden vergeleken met nagestreefde doelen. 
Doelen zijn zichtbaar waar van toegevoegde waarde.  

 

 


