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Voorwoord
Voor u ligt de schoolgids van de Dr. Schaepmanschool. In de schoolgids staat de visie van onze
school beschreven. De visie kan gezien worden als een stip op de horizon; het is een doel waar
we ons op richten en waar we iedere dag aan werken.
Bij deze schoolgids hoort ook de schoolkalender met daarin de praktische informatie en de
activiteiten die in het schooljaar zullen plaatsvinden. De schoolgids en schoolkalender samen
geven u een duidelijk beeld van onze school.
Indien u nog niet bekend bent met onze school, dan bent u van harte welkom voor een
rondleiding. Op die manier kunt u sfeer proeven en een beeld krijgen van onze school.
Veel leesplezier toegewenst!
Met hartelijke groet,
namens het team
Marieka de Jong
directeur Dr. Schaepmanschool
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Onze visie
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en dromen. De Dr. Schaepmanschool biedt een
rijke leeromgeving waarbij we gebruik maken van ieders talenten. Zo zetten we kinderen in
hun Leer-Kracht en is leren leuk. Door een goede samenwerking tussen kinderen, ouders,
school en andere betrokkenen is optimale groei mogelijk.
Als school willen we onze kinderen een sterke basis voor de toekomst geven. Ze doen kennis
op en leren vaardigheden aan. We geven ze een basishouding mee, voor een leven-lang-leren.
Als kinderen de Dr. Schaepmanschool verlaten, hebben ze een sterk innerlijk kompas, zodat
zij zelf richting kunnen geven aan hun toekomst en daarnaast de wereld een stukje mooier
willen maken.

Kernwaarden
Voor ons begint alles bij de basis. Deze basis bestaat uit, veiligheid, respect en vertrouwen.
Daarnaast is goed onderwijs essentieel. Het is iets waar we met elkaar, iedere dag aan
werken.
Daarnaast zijn er drie kernwaarden die centraal staan in onze school: Leer-Kracht,
Samenwerkend en Toekomstgericht. Hoe deze kernwaarden vorm krijgen binnen de school,
staat in de volgende hoofdstukken beschreven.
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Kernwaarde 1: ‘Leer-Kracht’
Op de Dr. Schaepmanschool zetten we kinderen in hun Leer-Kracht. Dit betekent dat we een
rijke, inspirerende leeromgeving aanbieden, waarin we de talenten van het kind aanspreken.
Een kind die in zijn Leer-Kracht staat, leert met plezier. Door ieder kind op zijn eigen manier
en op zijn eigen niveau aan te spreken, is optimale groei mogelijk. Zo is er (extra) begeleiding
of verrijking bij de verschillende ontwikkelingsgebieden.
Leren is leuk als het onderwijsaanbod uitdagend en betekenisvol is. Op de Dr. Schaepmanschool halen wij niet alleen de wereld in de klas, maar gaan we met de klas ook de wereld in.
We bieden kinderen een krachtige leeromgeving. Daarmee prikkelen we de betrokkenheid
en nieuwsgierigheid van de kinderen. Als je met plezier leert, leer je het meest. Daarom
werken we met thema’s, leerspelletjes en verschillende coöperatieve
samenwerkingsvormen.
Ieder kind heeft dingen waar hij of zij goed in is. Dit kan op sociaal-emotioneel gebied zijn,
op cognitief, creatief, levensbeschouwelijk of sportief gebied. Op onze school willen we de
verschillende talenten van ieder kind ontdekken en volledig tot ontwikkeling laten komen.
Werken aan en werken met je talenten zorgt voor passie, waarmee ieder op onze school
mag:
Doen, denken, durven en dromen!
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Leer-Kracht op de Dr. Schaepmanschool
De basis van Leer-Kracht is dat kinderen zich veilig en welkom voelen op school. Dit is iets,
waar we iedere dag aan werken middels de Kanjertraining. Daarnaast moet een kind zich ook
competent ‘ik kan het’ en autonoom ‘ik kan het zelf’ voelen. Dit is het geval als kinderen op
de juiste manier en op het juiste niveau worden aangesproken. Alleen dan komen kinderen in
hun Leer-Kracht te staan en is een optimale ontwikkeling mogelijk.

Talentontwikkeling
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten en ontwikkelpunten. Op de
Dr. Schaepmanschool willen we de verschillende talenten van ieder kind
ontdekken, zodat ze volledig tot ontwikkeling komen. Je mag worden
wie je zelf bent. Wij bieden onderwijs gericht op verschillende

Talent bepaalt
wat je kunt
bereiken.
Inzet bepaalt
of je het
bereikt.

ontwikkelingsgebieden, die kort worden toegelicht:
De sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociaal-emotionele ontwikkeling is de manier waarop kinderen met zichzelf en anderen
omgaan en hoe zij met de gevoelens van zichzelf en anderen omgaan. Bij deze ontwikkeling
maken wij gebruik van de methode ‘Kanjertraining’. Deze methode biedt kinderen inzicht en
handvatten voor sociale situaties. Alle leerkrachten zijn bevoegd om lessen uit deze methode
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te geven. Daarnaast hebben we een Kanjercoördinator (juf Patrizia) die erop toeziet dat de
methode (en het bijbehorende pestprotocol) op de juiste manier wordt ingezet. Binnen de
school staan vijf afspraken centraal die op de poster te lezen zijn.
Met de Kanjertraining leren kinderen op een positieve manier te handelen in sociale situaties.
De methode geeft hiervoor vier handvatten:
▪

De witte pet

De tijger die zichzelf is.

De tijger is vriendelijk, te vertrouwen en behulpzaam.
Het kind reageert handig op verschillende situaties.
▪

De gele pet

Het konijn dat zielig doet.

De kwaliteit ‘bescheidenheid’ schiet door in te weinig
ruimte innemen, het kind laat over zich heenlopen.
▪

De rode pet

De

aap

die

uitlacht.

De kwaliteit ‘humor’ schiet door in meelopen,
uitsloverig doen, het kind overschreeuwt zichzelf.
▪

De zwarte pet

De vogel die pest.

De kwaliteit ‘leiderschap’ schiet door in de baas spelen, het kind zoekt ruzie, daagt uit
en kan zelfs pestgedrag vertonen.
Van de vier genoemde handvatten is de witte pet van de tijger handig gedrag, waarmee de
situatie het best kan worden aangepakt. De andere drie petten zijn niet handig. We spreken
bewust van ‘petten’. Een kind kan namelijk ieder moment besluiten om een andere pet op te
zetten en ander (handig) gedrag toe te passen.
Naast de Kanjertraining maakt de Dr. Schaepmanschool ook gebruik van KanVAS (Kanjer
Volg- en Adviessysteem). Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram, een
leerlingenvragenlijst en een vragenlijst voor de leerkracht. Ieder half jaar vullen leerkrachten
en leerlingen (vanaf groep 5) KanVAS in. Dit creëert zicht op de sociaal-emotionele
ontwikkeling en het welzijn van ieder kind. Zo wordt duidelijk hoe de ontwikkeling van het
kind verloopt en waar (extra) ondersteuning nodig is.
De uitkomsten worden in een groepsplan sociaal-emotionele ontwikkeling gezet. Hier staan
doelen in die voor de hele klas gelden, maar ook specifieke doelen voor individuele kinderen.
Het programma geeft tips op welke manier de leerkracht de sociaal-emotionele ontwikkeling
van het kind kan ondersteunen. Daarnaast kunnen kinderen naar aanleiding van de KanVAS-
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lijst ook een eigen doel kiezen waaraan zij binnen het portfolio willen werken. Door deze
werkwijze wordt er proactief gewerkt en proberen we problemen in de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen zo vroeg mogelijk te voorkomen.
De Dr. Schaepmanschool beschikt over een anti-pestprotocol, een Veiligheidsplan en voert
jaarlijks de sociale veiligheidsmonitor uit. Hierbij wordt de sociale, psychische en fysieke
veiligheid van leerlingen jaarlijks gemonitord. Afgelopen jaar hebben de leerlingen van groep
5 t/m 8 de school een 8,5 gegeven! Een mooie score die we vooral vast willen houden.
De cognitieve ontwikkeling
De Dr. Schaepmanschool werkt vanuit de kerndoelen van SLO-Tule voor Nederlandse taal,
Engels, rekenen-wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en
bewegingsonderwijs. De Dr. Schaepmanschool geeft de kerndoelen vorm door te werken
met thema’s vanuit Jeelo en methodes (groep 3 t/m 8), waarbij de leerlingen zoveel mogelijk
in hun Leer-Kracht worden gezet.
De overheid gebruikt referentieniveaus om het doel van het
onderwijs te kunnen vaststellen. Hierbij is 1F functioneel niveau.
Kinderen beheersen de lesstof voldoende om in de maatschappij
te kunnen functioneren. 1S is streefniveau. Kinderen beheersen
de lesstof goed. Het streven van onze school is dat minimaal 60%

Als iets niet lukt,
dan heb je niet
gefaald, maar
ben je aan het
leren.

van de leerlingen 1S behaald en dat minimaal 90 % van de
leerlingen 1F behaald.
Dit staat beschreven in het ondersteuningsdocument van de school. Hierin staat hoe de
school extra zorg biedt aan kinderen met specifieke zorgbehoeften en welke vervolgstappen
genomen moeten worden indien de school de zorg zelf niet kan
bieden. De school heeft dan een zorgplicht om een andere,
passende plek te vinden voor het kind. De
Dr. Schaepmanschool is onderdeel van het
Samenwerkingsverband Kampen. Daarnaast kan de school ook
gebruik maken van het Expertisenetwerk van de stichting Aves. Zo
kan er extra hulp ingeroepen worden van specialisten. Als team

Ieder kind heeft
een gave, ze laten
het echter op
verschillende
tijden en
manieren zien.

vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich naar eigen kunnen
ontwikkelt en uitstroomt op een vervolgniveau dat bij het kind past.
Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen een ononderbroken
ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de
ontwikkeling van de leerlingen. De Dr. Schaepmanschool volgt de ontwikkeling van de
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leerlingen vanuit dagelijkse observaties, analyses van methoderesultaten en het
Leerlingvolgsysteem Cito. De ontwikkeling van leerlingen wordt vastgelegd in het
leerlingadministratiesysteem ParnasSys.
Een doorlopende leerlijn voor iedere leerling wordt georganiseerd door passende
activiteiten te plannen en te differentiëren binnen het lesstofaanbod en de
begeleidingswijze. Bij de kleuters gebeurt dit middels de werkwijze van Mijn Kleutergroep en
de daarbij horende doelen (op de deelgebieden beginnende geletterdheid, beginnende
gecijferdheid, rekenen visueel-ruimtelijk, motoriek, sociaal-emotioneel, wereldoriëntatie en
muziek). Vanaf groep 3 wordt er met methodes gewerkt, waarbij gebruik wordt gemaakt van
groepsplannen. Verderop in de schoolgids kunt u hier meer over lezen.
De Dr. Schaepmanschool wil achterstanden in de
ontwikkeling van het kind zo vroeg en goed
mogelijk signalen. Hiervoor maakt de school
gebruik van informatie via het aanmeldformulier
van ouders. We gaan indien nodig in gesprek met
peuterspeelzaal/buitenschoolse opvang om
eerder ingezette plannen voortgang te geven. Dit
gebeurt enkel en alleen na goedkeuring van u als
ouder. Door het aanbod van Mijn Kleutergroep bij
de kleuters, kan er middels kleine kring passend
aanbod geboden worden. Voor leerlingen die de
Nederlandse taal nog niet beheersen, maakt de
school onder andere gebruik van de methode ‘Bouw!’.
Jeelo
Voor de vakken die vallen binnen wereldoriëntatie werkt de Dr. Schaepmanschool met de
integrale methode ‘Jeelo’. Hiermee bieden wij, uitdagend en sprankelend onderwijs, waarbij
leerlingen zoveel mogelijk in hun Leer-Kracht worden gezet. De methode Jeelo werkt vanuit
3 pijlers:
- Samen werken: voor 21-eeuwse vaardigheden
- Samen leven: voor betrokkenheid bij leerlingen en de omgeving
- Zelfstandig leren: voor individueel leren leren
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Deze pijlers worden vormgegeven middels 12 projecten, waarbij 6 maatschappelijke
uitdagingen centraal staan:
▪

Wees baas over je eigen ontwikkeling

▪

Zorg voor jezelf

▪

Zorg voor anderen

▪

Zorg voor onze planeet

▪

Gebruik informatie veilig en betrouwbaar

▪

Werk duurzaam samen

De groepen binnen het leerteam werken gelijktijdig aan
hetzelfde project en werken naar een concreet projectresultaat toe. Hierbij weten leerlingen
wat ze gaan leren en waarom zij dit leren. Het team maakt hierbij gebruik van een rijke
leeromgeving. Dit betekent dat we de wereld in de klas halen. (door middel van materialen,
filmpjes, gastsprekers, actieve werklessen etc.) en daarnaast gaan we ook met de klas de
wereld in. Je kunt immers altijd en overal leren.
Door dingen zelf te ervaren en te begrijpen waarom je iets leert, krijgt leren betekenis en
wordt kennis beter onthouden. Deze werkwijze laat aan kinderen zien, dat alles in de wereld
met elkaar samenhangt. Door ze actief deel te laten nemen aan initiatieven en ze te laten
participeren in de samenleving, leren de kinderen dat ook zij hun steentje bij kunnen dragen
aan een betere wereld. Dat we samen de wereld een beetje mooier kunnen maken.
Op de Dr. Schaepmanschool worden binnen de lessen
van Jeelo de kerndoelen van aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige
oriëntatie, leefstijl en burgerschap aangeboden.
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De creatieve ontwikkeling
Op school hebben we verschillende creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek
en drama. Deze komen wekelijks aan bod, veelal binnen de methode Jeelo. Op die manier
maken we ook bij de cognitieve vakken gebruik van de talenten van de creatieve kinderen.
In de toekomst willen we gaan werken met creatieve ateliers. Kinderen kiezen zelf welk atelier
ze willen volgen. Hun eigen creatief talent (klein of groot) wordt op een natuurlijke manier
verder ontwikkeld. Zo zetten we ook bij deze ontwikkeling kinderen in hun Leer-Kracht.
Tijdens de verschillende vieringen op school (openingen en
afsluitingen

van

Jeelo,

groepspresentaties,

gezinsviering,

kerstviering, Paasviering) komt deze creatieve ontwikkeling verder
tot uiting. Tot slot bieden we kinderen jaarlijks een uitgebreid
cultuurmenu aan, waarbij zij in aanraking komen met verschillende
creatieve en culturele disciplines (dans, theater, musea etc.). Dit

Het gaat er niet om
of je binnen de lijntjes
kleurt, het gaat erom
dat je je eigen
tekening maakt.

proberen wij betekenisvol aan te laten sluiten bij de lessen van
Jeelo.
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De sportieve ontwikkeling
De kinderen hebben ieder week één of twee keer gymles. Tijdens deze lessen oefenen de
kinderen met turntoestellen, verschillende balspelen, tikspelen en dans. Plezier in bewegen
staat hierbij voorop. Om dit te ondersteunen nemen we als school vaak deel aan
sporttoernooien. Kinderen nemen dan met elkaar op een positieve wijze deel aan een sport.
Het sociaal-emotionele gebeuren (bijv. samenwerken, doorzetten, successen delen en
omgaan met teleurstellingen) is hierbij het belangrijkst. Naast actief sporten is het sportief
spelen en het aanleren van gezonde leefgewoontes belangrijk. ‘Sportief zijn’ zit namelijk ook
in deze dingen. Voor de kinderen in de midden- en bovenbouw is het mogelijk om in de
pauzes op de verschillende velden rondom de school hun favoriete sport te beoefenen.
De levensbeschouwelijke ontwikkeling
De Dr. Schaepmanschool is een katholieke basisschool. De
school werkt met de methode ‘Trefwoord’. Tijdens deze lessen
levensbeschouwing begeleiden we kinderen bij het verkennen
en bewust worden van hun wereld. Hierbij komen
verschillende vragen aan bod zoals:
▪

Wat is eerlijk?

▪

Wat is belangrijk?

▪

Hoe willen wij goed samenleven?

Het mooiste wat
je kunt worden,
is jezelf.

Het zijn levensvragen van alle tijden, waarop verhalen uit verschillende tradities een
antwoord zochten. Denk aan de joodse en christelijke tradities. Deze verhalen en ook
eigentijdse bronnen inspireren de kinderen en zetten hen aan het denken om er vervolgens
zelf in de klas en in de maatschappij mee aan de slag te gaan. We dagen kinderen uit eigen
keuzes te maken en hieraan uiting te geven in hun eigen handelen.
Trefwoord werkt aan de hand van kindvriendelijke thema’s. Per thema geruikt de methode
als basis een aantal samenhangende Bijbelverhalen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt
van liedjes, spiegelverhalen (verhalen gespiegeld aan een Bijbelverhaal) en gebeden. Ze zijn
voor ieder kind herkenbaar in de eigen werkelijkheid en daarom voor iedereen waardevol.
Op de Dr. Schaepmanschool is iedereen welkom, zolang zij de katholieke grondslag van de
school respecteren.
Dat onze katholieke school een prettige leerplek is voor iedereen, is ook terug te zien in de
leerling populatie. Zo’n 20% van de kinderen is als katholiek aangemeld. Onder de andere
80% behoren o.a. geen geloofsovertuiging, een ander christelijke overtuiging, islamitische of
boeddhistische overtuiging.
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Mijn Kleutergroep
De kleuters (groep 1-2) willen wij op onze school goed
kunnen volgen. De ontwikkeling van kleuters is een
proces. Soms laten kleuters grote sprongen zien, soms ook
kleine stapjes. De ontwikkeling van iedere kleuter is
anders. Op de Dr. Schaepmanschool willen wij dat graag
op een goede manier volgen. Begin van het nieuwe
schooljaar gaan de leerkrachten starten met het gebruiken
van het computerprogramma en leerlingvolgsysteem van
Mijn Kleutergroep. De leerkrachten werken binnen
thema´s vanuit doelen die passend zijn bij de leeftijd van de kleuters en gebruiken Mijn
Kleutergroep voor het volgen van de ontwikkeling bij de kleuters. Het is een hulpmiddel om
te registreren en doelen te plannen, van week- en themaplanningen, voor de dagelijkse
lessen en het maakt het makkelijker om observaties te verwerken. Met meerdere
leerkrachten kunnen we tegelijkertijd werken met dit systeem, dit maakt het erg handig voor
de samenwerking tussen de leerkrachten en de intern begeleider.
We volgen en registreren:
•

De rekenontwikkeling; tellen en getalbegrip, meetkunde, de ontwikkeling van
tijdsbesef.

•

De taalontwikkeling; de mondelinge taalontwikkeling, luisteren, auditieve
vaardigheden en de ontluikende geletterdheid. Ontluikende geletterdheid is de
eerste fase voor het ontdekken en leren over geschreven taal. De kinderen
ontdekken bijv. dat de P van parkeren is en het parkeervak aangeeft op straat. Ze
leren dat letters of logo’s iets aangeven en dat je met letters ook woorden kunt
maken. Deze ervaringen vormen een belangrijke basis voor het daadwerkelijk leren
lezen en schrijven.

•

De motorische ontwikkeling, zowel de grote en de kleine motoriek, en de
tekenontwikkeling.

•

De sociaal/emotionele ontwikkeling. Het welbevinden en de zelfredzaamheid.

De leerkrachten observeren de kinderen, zien wat hun niveau is en registreren dat in Mijn
Kleutergroep. Van de behaalde doelen wordt er vanuit het systeem een rapportage gemaakt
dat helpt om te zien hoe er aan de doelen gewerkt is en in welke doelen de kinderen nog
kunnen groeien. Daarnaast helpt het systeem de leerkracht om de informatie van de
leerlingen uit groep 2 over te dragen naar de leerkrachten van groep 3. Daardoor kunnen we
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de overgang naar groep 3 zichtbaarder in kaart krijgen. Het systeem is een goed hulpmiddel,
om wat de leerkrachten doen en zien in kaart te brengen. Om te registreren wat elk kind
individueel kan en om te laten zien wat een kind beheerst en wat een kind nog nodig heeft.
Groepsplannen
Op onze school werken we in de groepen 3 t/m 8 met groepsplannen voor de basisvakken;
rekenen, spelling, aanvankelijk/technisch lezen en begrijpend lezen. Bij een groepsplan
worden kinderen per vak in een basis-, hulp- of verrijkingsgroep ingedeeld. Door af te
stemmen op de leerbehoeften en pedagogische behoeften van individuele kinderen en deze
zoveel mogelijk te clusteren, worden groepen gevormd met dezelfde zorg en/of aanpak.
Door deze werkwijze wordt er gezorgd voor passend onderwijs; samen leren en toch ieder
kind op zijn eigen niveau aanspreken bij de verschillende vakken. Zo is er een eenduidige
werkwijze binnen de school en is er bijvoorbeeld een uitgebreid dyslexieprotocol dat we
hanteren bij kinderen met (een vermoeden van) dyslexie. Door deze werkwijze is er voor alle
basisvakken voor ieder kind een optimale groei mogelijk. De groep waarin het kind zit, zegt
niets over het eindresultaat. Het zegt enkel iets over de hulp die het kind nodig heeft om een
goed leerresultaat te behalen.
Bij groepsplannen hebben we de volgende groepen:

Route
kinderen

Basis
groep

Hulp
groep

Verrijkingsgroep

• Basisgroep: De kinderen krijgen reguliere uitleg en maken de reguliere lesstof. Zodra zij
klaar zijn met het werk, wordt er gekeken of zij de lesstof moeten herhalen of dat zij extra
lesstof krijgen die past bij de ontwikkeling en interesses van het kind.
• Hulpgroep: Deze groep kinderen heeft vaak meer instructie nodig dan de leerling uit de
basisgroep. De kinderen krijgen een voorinstructie/extra instructie of verlengde

14

Schoolgids Dr. Schaepmanschool

instructie. De kinderen herhalen de lesstof vaker, zodat deze niet wegzakt, maar meer
eigen wordt. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van kinderen. Op deze wijze wordt er
tegemoet gekomen aan de behoefte naar meer materiële en visuele ondersteuning. De
hulpgroep biedt de kinderen juist dat extra steuntje in de rug. Het leren gaat makkelijker
en blijft zo ook leuk. Door de extra instructies hebben de kinderen minder tijd om de
lesstof te maken. Daarom maken zij minder regulier werk, zij maken alleen de lesstof die
hoort bij de minimum doelen.
• Verrijkingsgroep: Deze kinderen hebben een kortere uitleg nodig dan de basisgroep,
omdat ze de lesstof vaak al begrijpen. Zij werken vaker zelfstandig en doorlopen een
compact lesprogramma. Dit programma bestaat uit minder herhalingsstof. Dat werkt voor
(meer)begaafde kinderen vaak demotiverend. De tijd die zij over houden, wordt gebruikt
voor extra verdieping- en verrijkingsstof vanuit de methode. Wanneer deze ‘extra’
leerstof ook onvoldoende uitdaging biedt, is er voor deze groep kinderen ‘Levelwerk’. Dit
is oefenstof, speciaal ontwikkeld voor (meer) begaafde kinderen. Door het verrijkingswerk
en het Levelwerk worden deze (meer) begaafde kinderen op hun eigen niveau
aangesproken en blijven ze gemotiveerd zich volop verder te ontwikkelen.
• Routekinderen: Binnen deze groep vallen de kinderen die een eigen leerlijn hebben op
één vakgebied, los van hun eigen jaargroep. Dit kan betekenen dat een kind mee doet
met een leerlijn van een jongere jaargroep of juist meedoet met de leerlijn van een
oudere jaargroep. Deze kinderen gaan mee in het groepsplan van de andere jaargroep en
volgen de lessen van deze jaargroep. Op deze wijze komt het kind niet alleen te staan en
blijft het altijd onderdeel van een groep waarbij er samen (en met plezier) geleerd wordt.
Om dit te realiseren, geven we door de hele school gelijktijdig rekenen, spelling,
begrijpend lezen en aanvankelijk/ technisch lezen
Ieder half jaar worden er nieuwe groepsplannen gemaakt. In het plan staan de
onderwijsbehoeften en de te behalen doelen per kind beschreven. Na ieder methodeblok
worden de plannen tussentijds geëvalueerd en kan het plan worden bijgesteld indien dat
nodig is. Na drie maanden is er een tussenevaluatie die in het
leerteam met de IB-er besproken wordt. Na een half jaar is de
eindevaluatie en worden er door de leerkrachten nieuwe
groepsplannen opgesteld.
Als team hebben wij ons als doel gesteld, dat ieder kind zich bij
elk vak optimaal blijft ontwikkelen. Ouders worden uiteraard op

Education is the
most powerful
weapon which you
can use to change
the world.
(N. Mandela)

de hoogte gehouden van de gegeven zorg en de ontwikkeling
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van het kind bij ieder vak. Het plaatsen van een kind op een eigen leerlijn, gaat altijd in
overleg met ouders.
Leerplezier
Wanneer kinderen met plezier leren, is er een hogere betrokkenheid en ontstaat er meer
leerrendement. Het onderwijs op de Dr. Schaepmanschool is daarom mede gericht op
leerplezier. Lessen worden ondersteund met aanschouwelijk materiaal (digibord of met
materialen), we maken gebruik van verschillende (coöperatieve) werkvormen en we laten
kinderen spelenderwijs leren en ontdekken.
Dit is terug te zien in onze methodes. Naast onze
rekenmethode Pluspunt maken wij gebruik van
de methode ‘Met sprongen vooruit’. Deze
methode bestaat uit allerlei rekenspellen die de
rekenontwikkeling van kinderen stimuleren.
Voor taal gebruiken wij de methode Staal, deze
methode biedt eerst kennis aan en laat kinderen
vervolgens de nieuwe kennis op verschillende
creatieve manieren actief toepassen. Binnen de
spellingsmethode Staal worden spellingsregels
altijd ondersteund met een passend filmpje en
een pictogram en in de middenbouw met een
gebaar. De Engelse lessen worden aangeboden
in de vorm van liedjes en we maken gebruik van
computerprogramma’s waarbij kinderen de lesstof op verschillende manieren spelenderwijs
kunnen oefenen. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe wij leerplezier bij kinderen willen
vergroten.

16

Schoolgids Dr. Schaepmanschool

Kindgesprekken en kindportfolio
Wanneer een kind in zijn Leer-Kracht staat, kan er gewerkt gaan worden aan dingen die
moeilijk of uitdagend zijn. Dit wordt door het kind dan niet langer gezien als ‘niet leuk’, maar
als een uitdaging. Het wordt een mogelijkheid om iets nieuws te leren en verder te
ontwikkelen. Daarna kan het kind trots zijn op zichzelf en successen vieren, want ook dat
draagt bij aan leerplezier.
Schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met het werken met kind gesprekken en portfolio’s.
Hierbij wordt de ontwikkeling van het kind centraal gezet, zonder het te vergelijken met
anderen. Op de Dr. Schaepmanschool willen wij kinderen in hun kracht zetten en trots laten
zijn op zichzelf. In een kind gesprek gaat de leerkracht met het kind (op eigen niveau) in
gesprek over hoe het gaat op school, wat het kind wil leren en
wat het daarbij nodig heeft. Deze ontwikkeling wordt vervolgens
weergegeven in een kind portfolio. Het portfolio is voor en door
het kind gemaakt en heeft als doel het kind zicht te geven op hun
eigen groeiproces. Dit vergroot de betrokkenheid van het kind bij
het eigen leerproces en vergroot de leermotivatie. Daarnaast
geeft het aan ouders en andere betrokkenen een duidelijk beeld
van de ontwikkeling van het kind. Zo kunnen we samen trots zijn
op de doorlopen ontwikkeling.
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Kernwaarde 2: ‘samenwerkend’
Alleen ga je sneller, samen kom je verder.
Samenwerken is een belangrijke kernwaarde op de Dr. Schaepmanschool. Wanneer
kinderen leren samenwerken ontwikkelen ze gemeenschapszin en leren ze
verantwoordelijkheid te nemen voor de taak en voor elkaar. Vanuit de Kanjertraining wordt
kinderen aangeleerd respect te hebben voor zichzelf en voor de ander. Samen vormen we
een maatschappij in het klein. Kinderen leren met en van elkaar door onder andere
coöperatieve werkvormen, maatjeswerk, tutorlezen, samenwerkingsopdrachten en door
groepsdoorbrekend te werken.
Op de Dr. Schaepmanschool werken wij op verschillende niveaus samen. Teamleden werken
nauw samen met elkaar samen en met ouders om gezamenlijk het beste uit ieder kind te
halen. De school heeft een intensieve samenwerking als Opleidingsschool met de Katholieke
Pabo Zwolle en Landstede en als Leesschool met de Bibliotheek Kampen. Daarnaast werken
we intensief samen met Kinderdagverblijf Partou, waardoor er één doorgaande
ontwikkelingslijn van 0-12 jaar ontstaat. Samen bieden wij het beste aan onze kinderen.
Voor ons geldt:
Samenwerken, elkaar versterken!
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Samenwerkend op de Dr. Schaepmanschool
Op de Dr. Schaepmanschool zijn wij
ervan overtuigd, dat we samen
verder komen dan alleen. Wanneer
we hierbij gebruik kunnen maken
van elkaars talenten, bereiken wij
samen veel meer. Dan ontstaat er
een synergie waarbij 1+1 niet de
uitkomst 2 heeft, maar 3 of meer. Dit
is de reden waarom er op school
veelvuldig en op allerlei niveaus
samengewerkt.

Alleen ga je
sneller,
samen kom je
verder.

Samenwerken op leerlingniveau
Wanneer kinderen leren samenwerken, ontwikkelen ze gemeenschapszin. Ze leren
verantwoordelijkheid te nemen voor de taak en voor elkaar. Binnen onze school maken we
veelvuldig gebruik van samenwerkingsopdrachten en coöperatieve werkvormen. Hierbij
wordt er in kleine groepjes op een gestructureerde manier samengewerkt.
Op deze manier leren kinderen veel van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief
met de lesstof bezig en praten er met elkaar over. De inhoud van de lesstof krijgt dan meer
betekenis. De kinderen leren van en met elkaar. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin
leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. De
ene keer worden ze geholpen, de andere keer helpen ze zelf. Door samen te werken, maken
de kinderen gebruik van elkaars talenten. Dat zorgt voor passie en inspiratie en zo brengen
kinderen elkaar naar een hoger niveau.
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Op de Dr. Schaepmanschool werken we
groepsdoorbrekend. Oudere kinderen
begeleiden de jongere kinderen. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij tutorlezen, maar
we passen het ook toe tijdens de
verschillende feestelijke activiteiten
gedurende het schooljaar. Dit vergroot de
gemeenschapszin en leert kinderen dat wij
samen onze school maken.
Samenwerken op teamniveau
Een goede samenwerking tussen
leerkrachten vinden wij van groot belang.
Leerkrachten stemmen de begeleiding van
de leerlingen af en discussiëren over hoe zij
goed onderwijs in hun klas vormgeven. Dit
is terug te zien in het groepsdoorbrekend werken binnen groepsplannen. Binnen alle
basisvakken is er een duidelijke doorgaande leerlijn en aanpak voor alle kinderen. Deze
aanpak wordt regelmatig in teamverband besproken en waar nodig, worden aanpassingen
op schoolniveau gemaakt.
Binnen het team maken we gebruik van elkaars talenten. We werken bijvoorbeeld met
coördinatoren, werkgroepen en leerteams. Hierbij werken leerkrachten intensief samen,
maken zij samen onderwijs en versterken zij elkaars lessen. Er wordt gebruik gemaakt van
collegiale consultatie of intervisie en er wordt van en met elkaar geleerd.
Het team volgt jaarlijks teamscholing en iedere leerkracht heeft
Kennis is macht,
samenwerken is
kracht.

de mogelijkheid om individuele scholing te volgen (passend bij
een persoonlijk ontwikkelingsplan). Inzichten die worden
opgedaan, kunnen met elkaar gedeeld worden, ook dat is
‘Samenwerken’!

Samenwerken met ouders
Om een optimale ontwikkeling van ieder kind te stimuleren, is het een voorwaarde dat
ouders en school goed contact hebben. Wanneer zij samen op één lijn zitten, kan de
ontwikkeling en het welzijn van het kind centraal staan. Wij hebben regelmatig contact met
ouders en nemen hier ook de tijd voor.
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Door middel van het oudercommunicatiesysteem Parro laten wij wekelijks aan ouders zien
wat er in de klas gebeurt en houden we korte communicatielijnen. Dit kunnen zowel leuke
als belangrijke schoolzaken zijn. Op deze manier worden ouders actief betrokken bij wat er
gebeurt op school en kunnen zij hier makkelijker met hun kind over praten.
Op de Dr. Schaepmanschool hechten wij grote waarde aan de betrokkenheid van u als ouder
bij de ontwikkeling van uw kind. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede relatie tussen ouders
en school hier een positieve invloed op heeft. Centraal bij deze relatie staan de doelen die
voor uw kind gesteld zijn en hoe wij deze samen kunnen behalen. Op de Dr. Schaepmanschool
nodigen wij ouders regelmatig uit voor een gesprek over de ontwikkeling van het kind.
Voor kinderen die zich volgens verwachting ontwikkelen hanteren we hierbij een vaste
cyclus. Uiteraard kunt u als ouder altijd tussentijds een gesprek aanvragen. De gesprekken
met ouders van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte worden frequenter gevoerd
en zijn ook anders van opzet.
Op de Dr. Schaepmanschool kennen wij de volgende gespreksvormen:
• startgesprekken;
• eindgesprekken;
• voortgangsgesprekken
Leerkrachten op onze school zijn proactief in het contact met u als ouder(s) over de
ontwikkeling van uw kind. Op het moment dat er zorgen zijn over de ontwikkeling of het
gedrag, neemt de leerkracht contact met u op.
Startgesprekken
De startgesprekken met ouders worden gepland in de beginweken van het nieuwe
schooljaar. Het startgesprek is vooral bedoeld om ouders te laten vertellen over hun kind.
Alle ouders krijgen een uitnodiging via Parro. We vragen u vooraf een gespreksformulier in
te vullen, zodat de leerkracht zich kan voorbereiden op het gesprek.
Eindgesprekken
Tijdens de eindgesprekken wordt teruggekeken op het schooljaar. Zijn de doelen bereikt?
Waaraan moet volgend jaar aandacht worden geschonken? Welke informatie is van belang
voor de nieuwe leerkracht? De eindgesprekken worden logischerwijs gepland in de laatste
weken van het schooljaar. Ouders kunnen wederom intekenen via Parro. Deze gesprekken
zijn facultatief.
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Voortgangsgesprekken
Twee keer per jaar organiseren we voortgangsgesprekken. Gedurende deze periode zijn de
leerkrachten beschikbaar voor een voortgangsgesprek. U wordt voor dit gesprek uitgenodigd
via Parro. De voortgangsgesprekken vinden plaats in november en februari/maart (eerste
Portfolio). Het voortgangsgesprek in november is facultatief en de gesprekken in
februari/maart staan open voor alle ouders.
Ouders vervullen ook veel andere taken binnen de school. Er is een
Medezeggenschapsraad, een Activiteiten Commissie met
klassenouders, verkeersouders, luizenpluisouders, bibliotheekbegeleiders etc. Incidenteel wordt ook hulp gevraagd bij het
begeleiden van klassenactiviteiten binnen of buiten de school. Wij
zijn enorm blij met al deze hulp en proberen gebruik te maken van

Waar passie
en talent
samenwerken
kan men een
meesterwerk
verwachten.

de talenten van ouders. Ouderhulp is uiteraard niet verplicht, maar
wel van harte welkom, want samen maken we onze school!
Samenwerken met de Bibliotheek Kampen
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Leren begint bij
lezen. Kinderen die lezen leuk vinden, gaan meer lezen en worden beter in lezen en in taal.
Daarnaast is lezen ook goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Als
kinderen dagelijks 15 minuten lezen, vergroot dit de woordenschat met 1000 woorden per
jaar. Dat heeft een positief effect op de leerprestaties bij alle schoolvakken. Zo verlaten de
leerlingen beter toegerust de school.
Om deze redenen is de Dr. Schaepmanschool een structurele samenwerking aangegaan met
de Bibliotheek Kampen als Leesschool. Op school is er een bibliotheek gerealiseerd waar
kinderen dagelijks boeken kunnen lenen. Er zijn bibliotheekbegeleiders aanwezig die de
kinderen kunnen helpen bij het kiezen van een boek passend bij hun interesse en
leesontwikkeling.
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Om het leesplezier te vergroten werkt de school met een schoolleesplan, waarbij gebruik
wordt gemaakt van verschillende leesvormen en leesactiviteiten. Daarnaast lezen de
kinderen van groep 3 t/m 8 iedere dag 15 á 30 minuten. Door middel van een leesmonitor
wordt het leesplezier van kinderen jaarlijks gemonitord. Zijn er aanpassingen nodig in het
aanbod? Dan wordt dat gerealiseerd. Het doel van deze samenwerking is te zorgen voor een
prettig en stimulerend leesklimaat binnen de school, waardoor kinderen meer gaan lezen,
zowel op school als thuis.
Samenwerken met opleidingsscholen
De Dr. Schaepmanschool geeft stagiaires van verschillende opleidingen de mogelijkheid om
middels een stage te leren over kinderen en het onderwijs. De school werkt nauw samen
met de Katholieke Pabo Zwolle en Landstede (mbo) en is een ‘Opleidingsschool’. Dit houdt
in, dat er ieder jaar een stageleergroep van Pabostudenten en een stageleergroep van
onderwijsassistenten is. Deze stageleergroep komt maandelijks bij elkaar onder supervisie
van de Opleider in de School (SO&P-er). Ze praten over persoonlijke leerdoelen van
stagiaires en de leervraag van de leergroep. Samen vervullen zij gedurende het schooljaar
een opdracht voor de school. Zo wordt er met en van elkaar geleerd.
De Dr. Schaepmanschool wil een professionele leergemeenschap zijn. Opleiden in de School
is daar een onderdeel van. Deze leergemeenschap zorgt mede voor professionele
leerkrachten die met passie voor de klas (blijven) staan. De studenten leren, maar
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tegelijkertijd leren ook de begeleidende leerkrachten van hen. De vragen waarmee de
studenten komen, houden hen scherp. Het dwingt tot nadenken om te verantwoorden
waarom zij de dingen doen, zoals ze die doen.
Samenwerken met Partou
De Dr. Schaepmanschool en Partou (locatie Triangel) zijn sinds 2021 een Kindcentrum.
Vanuit een gezamenlijk gedragen visie bieden wij opvang en onderwijs tussen 7.00 uur en
18.30 uur aan kinderen van 0-12 jaar. Op deze manier willen we een belangrijke bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van élk kind, van baby tot tiener. Vanuit onze overtuiging dat je
kinderjaren van grote betekenis zijn voor de rest van je leven. Door goed samen te werken
kunnen we een veilige en soepele overgang tussen opvang en school creëren. Dit geldt voor
kinderen die starten op de basisschool, maar ook voor kinderen die gedurende de dag van
opvang naar school (of terug) gaan.
Daarnaast kunnen we kinderen van jongs af aan goed volgen in hun ontwikkeling en hier ons
aanbod op aanpassen. Op deze wijze ontstaat er een eenduidige, pedagogische aanpak en
educatieve onderwijskundige lijn, waarin we elkaar versterken en samen het beste aan ieder
kind bieden. De samenwerking is terug te zien in gezamenlijke activiteiten, zoals
Vriendjesweek, Modderdag, de voorleesdagen en de opruimactie. Daarnaast wordt er
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gebruik gemaakt van elkaars faciliteiten zoals de keuken van Partou of de speelzaal van de
school.
Samenwerken binnen Aves
De Dr. Schaepmanschool maakt onderdeel uit van Aves, stichting voor primair onderwijs. De
stichting heeft als slogan ‘Jouw plek bij ons’. De missie van de stichting luidt als volgt: ‘Wij
geloven dat je met elkaar het sterkst bent als iedereen zichzelf kan zijn. Daarom stimuleren
we de ontwikkeling van iedereen die met Aves is verbonden: kind, leraar, ouder,
medewerker of andere betrokkene. We bieden een veilige en gezonde omgeving waarin je
kunt groeien in een tempo dat bij je past. We luisteren naar elkaar, zeggen wat we vinden,
we spelen, leren, vallen en staan weer op, of rapen elkaar op als dat nodig is. Samen vormen
we een team waarbinnen je de ruimte hebt om je plek te vinden en te vormen. Ook jouw
plek bij ons.’
De Dr. Schaepmanschool is trots onderdeel te zijn van Aves en geeft op haar eigen manier
uitvoering aan de slogan en de kernwaarden van de stichting. Als onderdeel van Aves
worden bepaalde zaken op stichtingsniveau geregeld. Daarnaast wordt er samengewerkt
met andere scholen van de stichting waardoor kennis en ervaringen onderling worden
gedeeld.
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Kernwaarde 3: ‘Toekomstgericht’
Op de Dr. Schaepmanschool willen wij kinderen een sterke, brede basis voor de toekomst
meegeven. Dat betekent dat we kinderen niet alleen kennis aanleren, maar ook
vaardigheden en een basishouding bijbrengen gericht op ontdekken, ontwikkelen en leren
leren. Het gaat er niet om dat je beter bent dan anderen, maar dat je beter bent dan dat je
gisteren was. We maken daarom samen met kinderen doelen voor de korte en lange
termijn. We denken hierbij altijd in kansen.
Alles wat je aandacht geeft, dat groeit.
We willen kinderen wereldwijs maken. Dit doen we door het aanleren van de ‘21st century
skills’ (onder andere ICT-vaardig, mediawijsheid, kritisch denken, creatief handelen).
Daarnaast bieden we de Engelse taal aan in alle groepen en zetten we in op actief
burgerschap. Ieder mens is immers onderdeel van de maatschappij en kan zijn steentje
bijdragen om de wereld een stukje mooier te maken. We willen dat kinderen na groep 8
klaar zijn voor de volgende stap. Dat zij een sterk innerlijk kompas hebben ontwikkeld, zodat
ze een goede richting kunnen geven aan hun eigen toekomst!
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Toekomstgericht op de Dr. Schaepmanschool
Op de Dr. Schaepmanschool maken we kinderen wereldwijs voor de toekomst. We willen
dat kinderen na groep 8 klaar zijn voor de volgende stap. Dat zij een sterk innerlijk kompas
hebben ontwikkeld en genoeg kennis en vaardigheden hebben opgedaan, om vol
vertrouwen aan hun eigen toekomst te beginnen!

Een leven-lang-leren
Leer een kind nieuwsgierigheid en het leert voor het leven.
Nieuwsgierig zijn is het begin van ontwikkeling, iets dat je altijd
kunt blijven doen. Ongeacht hoe oud je wordt. Iedere dag weer
een stukje wijzer worden is het doel. Als je op deze manier
naar het leven kijkt, zijn fouten juist kansen om te groeien. We
willen kinderen deze basishouding van een leven-lang-leren
meegeven. Daarmee kunnen zij zich staande houden in een

Je kunt een kind
vandaag iets leren,
maar als je zijn
nieuwsgierigheid
prikkelt, zal het
zijn hele leven
leren.

volop veranderende maatschappij. Er is een doorgaande
leerlijn op ‘leren leren’ en deze is weggezet in de systemen van
de school. Hierbij valt te denken aan het werken met bijvoorbeeld een weektaak of het
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werken met portfolio’s, waarbij de kinderen van groep 5 t/m 8 werken aan de doelen van
‘leren leren’.
Zelfregulatie
Zelfregulering is onderdeel van het bovenstaande beleid ‘leren
leren’. Deze vaardigheid betreft het zelf sturen van het eigen
leerproces door leerlingen. Dit is iets wat op jonge leeftijd
stapsgewijs aangeleerd en geoefend kan worden. Als dat

Vind je iets leuk,
dan leer je het
vanzelf.

gebeurt, dan worden kinderen steeds meer eigenaar van hun
eigen leerproces, hetgeen de betrokkenheid en leermotivatie
vergroot. Zelfregulatie krijgt daarom een belangrijke rol binnen
ons onderwijs.
Binnen de lessen van Jeelo is er een doorgaande leerlijn op zelfregulatie, waarmee kinderen
al vanaf groep 1 aan de slag gaan. Hierbij wordt de mate van zelfregulatie steeds verder
vergroot, naarmate de kinderen ouder worden. Dit is ook terug te zien bij de werkwijze van
kindgesprekken en kindportfolio. Hierbij gaat de leerkracht in gesprek met het kind over
zijn/haar ontwikkeling en over wat er nodig is om een vervolgstap te maken. Hierdoor
krijgen kinderen steeds meer zicht op hun eigen ontwikkeling en wordt zelfregulatie
bevorderd. In de toekomst willen we dan ook oudergesprekken met kind en ouders gaan
voeren.
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
We vinden het belangrijk om kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij te
brengen. Dit is terug te zien in verschillende systemen in de school. Door te werken met
verplichte werkjes en een keuzebord in de onderbouw, leren we kinderen op een speelse
wijze werkkeuzes te maken en deze uit te voeren. Dit wordt doorgezet in de midden- en
bovenbouw door te werken met een weektaak. Tot slot leren ze in groep 8 hun eigen werk
te plannen, zodat er een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs is.
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Het leren omgaan met uitgestelde
aandacht wordt vanaf groep 1 al
aangeleerd. Bij iedere werkles wordt de
tijdklok aangezet. Ieder groepje ziet zo
hoe lang ze zelfstandig in dezelfde hoek
moet werken. Vanaf groep 3 wordt
hiervoor het stoplicht en de
vraagtekenblokje gebruikt. Als een
leerkracht instructie geeft, gaat het
stoplicht op rood. De kinderen mogen
dan even geen vragen stellen aan de
leerkracht. Zij kunnen wel een korte
vraag stellen aan een kind die het blokje
op groen heeft staan. Kinderen die hun
blokje op rood hebben staan, mogen
niet gestoord worden. Heeft het kind uitleg nodig, dan kan het blokje op een vraagteken
worden gezet. Zodra de leerkracht zijn ronde maakt door de klas, helpt de leerkracht de
kinderen met een vraag. Door te werken met het vraagtekenblokje leren we kinderen een
balans te vinden tussen een ander helpen (de groene kant) en je eigen grenzen aangeven (de
rode kant).
Vanaf de middenbouw leren we kinderen om hun eigen werk na te kijken. Ze worden
hierdoor nog meer eigenaar van hun eigen leerproces. Door zelf na te kijken, ontdekken ze
hun eigen fouten en ze gaan hier vervolgens actief mee aan de slag. Een fout is immers een
groeikans. Het begeleiden van dit proces van eigenaarschap gebeurt met veel zorg door de
leerkracht. Hetzelfde geldt voor het aanleren van een goede werkhouding met betrekking
tot huiswerk. Vanaf groep 6 krijgen kinderen eenmaal per week huiswerk mee. In groep 7 is
dat tweemaal per week, in groep 8 driemaal.
21st century skills
Het voorbereiden van kinderen op de maatschappij
van de toekomst doen we door ze de ‘21st century
skills’ aan te leren Deze vaardigheden hebben
kinderen nodig om succesvol deel te nemen in de
maatschappij van de toekomst. Het gaat bijvoorbeeld
om vaardigheden als kritisch denken, creatief

We kunnen de
toekomst niet
voorspellen, maar
we kunnen ons
er wel op
voorbereiden.
(N. Armstrong)

denken, probleem oplossen, ICT-basisvaardigheden,
informatievaardigheden, computational thinking en
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mediawijsheid. Zo bereiden we onze kinderen voor op een veranderende maatschappij en
arbeidswereld. Al deze vaardigheden komen ruimschoots aan bod in ons onderwijs. Vooral
in de lessen van Jeelo worden deze vaardigheden aangeleerd, zodat kinderen na 8 jaar
onderwijs op de Dr. Schaepmanschool deze vaardigheden beheersen.
Engels
Het is bekend dat het leren van een andere taal voor jonge kinderen veel makkelijker is, dan
op een latere leeftijd. Op de Dr. Schaepmanschool willen wij deze taalgevoeligheid van
kinderen optimaal benutten en wij bieden daarom al op jonge leeftijd Engels als tweede taal
aan. Door deze vroege start van de Engelse taalontwikkeling zijn kinderen beter voorbereid
op het vak Engels in het voortgezet onderwijs. Het eindniveau kan daardoor op het
voortgezet onderwijs hoger komen te liggen. Dat geeft weer meer mogelijkheden bij
beroepsopleidingen en op de toekomstige internationale arbeidsmarkt.
We willen dat de ontwikkeling van de Engelse taal speels en plezierig verloopt. Een
ontspannen kind dat met plezier leert, heeft immers het hoogste leerrendement. Daarom
maken wij bij de Engelse les vooral gebruik van liedjes en maken we gebruik van de methode
‘Groove me’. Deze methode biedt iedere twee weken een nieuw popnummer aan. Door op
een speelse wijze met het lied aan de slag te gaan, doen kinderen op een leuke manier
kennis op over de Engelse taal en leren zij spelenderwijs nieuwe Engelse woorden.
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Leerlingenraad
Op de Dr. Schaepmanschool is er een leerlingenraad. In deze raad
mogen kinderen maandelijks meedenken en meepraten over het
reilen en zeilen binnen de school. In de raad zitten twee
klassenvertegenwoordigers van de groepen 5 t/m 8 die door de klas

Alles wat je
aandacht
geeft,
dat groeit.

gekozen zijn. Ieder jaar nemen er twee andere vertegenwoordigers
namens de klas zitting in de raad.
In de vergaderingen van de leerlingenraad worden ideeën vanuit de klas (verkregen via de
ideeënbus) besproken. Daarnaast zijn zij sparringpartners van de school bij ontwikkelingen
die gaande zijn in de school. Door met elkaar in gesprek te gaan, worden ideeën kenbaar en
kunnen leerlingen actief meehelpen om de school verder te ontwikkelen. Wij zien graag dat
kinderen inspirerende en creatieve mensen worden. Individuen die hun dromen waar
durven te maken. Dit betekent ook kansen zien binnen je eigen leer- en leefomgeving en je
daarvoor in durven zetten.

31

Schoolgids Dr. Schaepmanschool

Dr. Schaepmanschool
Triangel 22
8265 RG Kampen
038-3314624
www.drschaepmanschool.nl
Facebook: ‘Dr. Schaepmanschool’
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