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Ons aanbod maakt dat kinderen zich ontwikkelen
tot burgers die zich staande kunnen houden in een steeds
veranderende maatschappij/ wereld. Er is sprake van een doorgaande ontwikkelingslijn. Er is een naadloze verbinding tussen
opvang en onderwijs en tussen de verschillende jaargroepen. Er zijn
leer-en werkruimtes (lokalen en leerpleinen) waar samengewerkt kan
worden, er ruimte is om te kiezen voorverschillende soorten werkplekken en kinderen op niveau geïnstrueerd kunnen worden.
Samenwerking tussen opvang en onderwijs. Er wordt
gewerkt in leerteams. Onderwijsassistenten en
leerkrachten zorgen samen voor een
passend aanbod.

In schooljaar 2019-2020 is geen eindtoets afgenomen.
Hierdoor kunnen wij onze resultaten - ten aanzien van
de behaalde referentieniveaus - niet rapporteren.

26

Doelenkaart

Schoolontwikkeling

Bijzondere gebeurtenissen

Behaald:

Welke trainingen:

• Opening van IKC de Kreek in januari 2020. Er is
opvang en onderwijs van 0-12 jaar gerealiseerd
op één locatie in de wijk. Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) en basisschool Socrates
werken intensief samen in een nieuw gebouw.
Obs Socrates heeft met ingang van januari 2020
twee locaties.
• De goede manier waarop wij (leerlingenleerkrachten-ouders) invulling hebben gegeven
aan de periode van het geven van onderwijs op
afstand.

Invoeren nieuwe methode voor taal (Staal), rekenen
(Wereld in Getallen) en wereldoriëntatie (Blink!).
Er wordt groepsdoorbroken gewerkt met gebruik van
leerpleinen.

Nog aan werken:
Uitstroomniveau van kinderen
verhogen (i.v.m. corona).
Actie: tot de kerstvakantie de focus
op de basis: rekenen, taal en lezen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referentieniveaus
Directe instructie
Vreedzame school
Gedrag analyseren
Thematisch werken met VLL
Interventies begaafdheid
Klassenmanagement op maat
Met Sprongen vooruit
High Performance Schools

9

verschillende trainingen

