
De school 
in het groen! 
Samen verantwoordelijk 
voor elkaar! 

Kenmerkend voor onze 
basisondersteuning en dus 
onze schoolpopulatie is: 

•	 Start	vanuit	het	basisaanbod	in	
	 alle	groepen
•	 Aanpassing	op	niveau	en/of	tempo	
	 binnen	en/of	buiten	de	groep

Onze	leerling	populatie	kenmerkt	
zich	door	een	grote	diversiteit	in:
•	 Opleidingsniveau	ouders
•	 Uitstroomniveau

St.	Martinus	is	een	groeiende	school.	
De	leerlingen	komen	uit	de	wijk	Oud-
Dommelen,	de	nieuwe	wijk	Lage	Heide	
en	ook	stromen	er	leerlingen	uit	andere	
wijken	van	Dommelen/Valkenswaard	in.

Het didactisch handelen van	
het	team	kenmerkt	zich	door:	

•	 Directie	Instructie	Model
•	 Gepersonaliseerd	leren
•	 Instructies	en	verwerking	bij	
	 sommige	vakgebieden	groep	
	 doorbrekend:	afgestemd	op	
	 meerdere	niveaus
•	 Feedback	op	(executieve)	
	 vaardigheden
•	 Leerkuil:	‘fouten	maken	
	 moed’
•	 Mindset
•	 Coöperatief	leren
•	 Leren	leren

Het pedagogisch handelen van	
het	team	kenmerkt	zich	door:	

•	 Voorbeeldgedrag
•	 Feedback	op	(executieve)			
	 vaardigheden
•	 Positieve	benadering
•	 Gezamenlijke	verantwoordelijkheid	
	 van	leerkrachten	en	kinderen.
•	 Sociale	veiligheid;	omgaan	met
	 (ongewenst)	gedrag	staat	centraal

Schoolbeeld CITO toetsen Gemiddeld uitstroomniveau
afgelopen 3 jaar 
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Legenda
;	I 	 	 hoogst	scorende	leerlingen
;	II	 	 boven	het	landelijke	gemiddelde
;	III	 	 landelijk	gemiddelde
;	IV		 onder	het	landelijk	gemiddelde
;	V		 	 laagst	scorende	leerlingen



Wij sturen vanuit een leerlijn 
(leeftijdsadequaat)	op	een	gezonde	
sociaal-emotionele	ontwikkeling.	

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:
•	 Vreedzame	school
•	 Heldere	uitgangspunten	i.v.m.	pedagogische	
	 en	sociaal-emotionele	doelen.
•	 Kinderen	voelen	zich	verantwoordelijk	voor	
	 elkaar	en	voor	de	gemeenschap,	en	staan	open	
	 voor	de	verschillen	tussen	mensen.
•	 Leerlingen	worden	opgeleid	tot	mediatoren.
•	 ZIEN!	en	KIJK!:	vanuit	analyse	een	passend	
	 sociaal-emotioneel	aanbod	op	groeps-	
	 of	kindniveau.

Wij	werken	vanuit een plannend 
beredeneerd aanbod. 

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:	
•	 volgens	cyclus	HandelingsGericht	Werken
•	 clusteren	van	kinderen,	hieruit	volgt	een	
	 passend	basisaanbod

Wij werken vanuit een bewustzijn bij kinderen 
zodat ze leren eigen keuzes te maken. 

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:	
•	 ouder-kindgesprekken	in	bovenbouw
•	 bewustmaken	en	stimuleren	van		een	groeiende	mindset

‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’

•	 kinderen	leren	eigen	doelen	te	stellen
•	 vanuit	de	leerstrategieën	
	 (leren-leren)	worden	kinderen	
	 mede-eigenaar	van	hun	
	 ontwikkelingsproces.

Wij sturen erop aan dat de leertijd effectief wordt 
ingezet door actieve leerlingen. 

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:	
•	 Inoefening	m.b.v.	weektaak
•	 Inzet	coöperatieve	werkvormen
•	 Actief	meedenken	van	alle	leerlingen	door	inzet	wisbordjes.
•	 Effectieve,	directe	feedback	in	het	moment		
	 (door	leerkracht)
•	 We	stimuleren	didactisch	partnerschap	met	ouders	door	de	
	 inzet	van	digitale	middelen	en	programma’s	kunnen	
	 leerlingen	thuis	afgestemd	leren	en	ontwikkelen

Onze wijze van differentiëren. 

•	 Instructie
•	 Verwerking
•	 Leertijd

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:	
•	 Directe	instructie;	lesmodel	in	fases
•	 Instructie	en	verwerkingstijd	afgestemd	op	
	 behoefte	van	de	leerling
•	 We	kiezen	voor	structurele	extra	ondersteuning



Kwaliteitsverbetering
(op	deze	kenmerken	richten	we	de	komende	jaren	ons	
schoolplan):

•	 Doelen	zichtbaar	maken
•	 Aandacht	voor	visie	ontwikkeling	in	een	groeiende	school
•	 Eigenaarschap	van	leerlingen	vergroten
•	 Vergroten	van	leerrendement
•	 Ouderbetrokkenheid	vergroten	bij	het	leerproces	van	het	kind.

Fysieke toegankelijkheid
voor	leerlingen	met:	

Motorische	beperking:	
X	 Ja	 	 õ	 Deels
Visuele	beperking:		
õ	 Ja	 	 X	 Deels
Auditieve	beperking:	
õ	 Ja	 	 X	 Deels

Medisch	handelen	is	voorzien	door:	
X	 Dagelijkse	aanwezigheid	
	 bedrijfshulpverlener	(BHV-er).	
õ	 Ieder	teamlid	volgt	met	ouders	de	
	 afgesproken	medische	procedures.

Wij werken vanuit een bewustzijn bij kinderen 
zodat ze leren eigen keuzes te maken. 

Zo	zie	je	dat	bij	ons	op	school:	
•	 Van	leiden	naar	begeleiden;	meer	gepersonaliseerd	leren
•	 Maken	van	eigen	planning	en	keuzes
•	 We	leren	kinderen	mede	verantwoordelijk	te	zijn	voor	hun	
	 klasgenoten	en	de	omgeving.

Schoolambitie


