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Onze waardes op kindcentrum De WereldSter zijn bij iedere kindpartner terug te zien in het handelen. De waardes 
worden de komende periode met elkaar uitgewerkt in welke gedragingen wij dan bij elkaar zien. Niet alleen voor de 
leerling, maar ook voor de medewerker en het kindcentrum als geheel.  
 
De volgende waardes onderschrijven wij: 
Veiligheid en geborgenheid: passie, liefde, warmte, relatie, het individuele kind zien 
Uitdagend leren: Ontdekken, nieuwsgierigheid vasthouden, motivatie, behoefte van de leerling kennen, 
betrokkenheid. 
Wereldburgerschap: Zelfstandigheid, sociaal vaardig zijn, flexibel en gezond kritisch zijn, zelfredzaamheid, 
samenwerken en gezond leven. 
 
Onze slogan is: De kinderen van nu, zijn de wereldburgers van morgen. 
 
Wij ontwikkelen ons door middel van het leerstofjaarklassensysteem voor wat betreft de basisvakken. Het 
groepsdoorbrekend werken vindt plaats tijdens de creatieve en wereldoriënterende vakken. Daarnaast zijn wij ons 
aan het ontwikkelen middels het didactisch coachen. Dit is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen 
(vragen stellen, feedback geven en aanwijzingen geven) door de leraar, waarin hij /zij het denken van de leerling 
stimuleert, op een manier die motivatie verhogend en leerbevorderend werkt. 
 
1. Leren vindt plaats door te doen. Kinderen leren verschillend. Daarom hanteren we verschillende werk- en/of 
speelvormen tegelijkertijd. 
2. Wij zijn als school bewust bezig om bij kinderen een nieuwsgierige (onderzoekende) houding te stimuleren. 
3. Wij stimuleren de kinderen om zelf oplossingen te bedenken. 
4. Als school besteden wij bewust aandacht aan sociale integratie in alle groepen. 
 
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide 
facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open 
houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.  
 
Onze streefbeelden zijn verder: Wij laten als school in onze eigen organisatie zien dat democratische 
grondbeginselen van groot belang zijn. Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen inzicht krijgen in de Nederlandse 
cultuur. Andere culturen spelen daarbij ook een belangrijke rol. 



Didactisch:  
Bij Didactisch Coachen wordt ervan uitgegaan, dat kinderen al heel veel kwaliteit in huis hebben en dat je hen kunt 
helpen die kwaliteit uit te bouwen. In het didactisch coachen hebben leraren een instrument in handen om 
leerlingen systematisch te coachen en feedback te geven. En daarbij zowel op proces als op inhoud. Daarmee is het 
een hele concrete en praktische invulling van de coachende rol van de leraar. 
Differentiatie waarborgen wij in het ADI-lesmodel: Het activerende directe-instructiemodel is een model dat 
instructie effectiever maakt, waarbij de directie instructie staat voor een leerkrachtgestuurde aanpak, vooral in de 
beginfase. 
Pedagogisch:  
De WereldSter is een Kanjerschool. De meeste leerkrachten zijn gecertificeerd om kanjerlessen te geven. Een 
Kanjerschool heeft het sociale klimaat hoog in het vaandel staan. Wij merken dat kinderen zich prettig voelen hierbij. 
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externe taalspecialist

rekenspecialist

gedragsspecialist

Expertisepool Innovo

AB-er Adelante

Remediërende materialen

Switch-protocol in alle groepen t.b.v. gedrag.

Rolstoeltoegankelijk. Lift aanwezig, rolstoeltoilet..

Gecertificeerd Kanjerschool. 
Brede school; nauwe samenwerking met keten partners.



Didactisch coachen: te weten het geven van 
feedback en meer inzicht van 
leerstrategieën.

Nascholing 2019-2023

Aanbod voor risicokleuters vroegtijdig 
verhogen.

VVE-nascholing 2019-2023

Samenwerking met cluster-scholen 
opzoeken; kwaliteit en duurzaamheid 
versterken.

Project Maat-Werk(t) 2019-2023

Implementeren en borgen van een nieuwe 
rekenmethode.

Vakdidactiek 2021-2022


