
Ik zie jou… 
jij ziet mij 
Wij zien elkaar!

Kenmerkend voor onze 
basisondersteuning en dus 
onze schoolpopulatie is: 

Grote verschillen in opleidingsniveau 
van de ouders en nationaliteiten. 
Een mooie afspiegeling van de 
maatschappij. 

Het didactisch handelen van 
het team kenmerkt zich door: 

• Het onderwijs steeds meer 
vormgeven vanuit doelen. Binnen 
het Wilderen Onderwijs Concept 
(WOC) geven we de lessen inhoud 
vanuit de kerndoelen.  

• Onze dagelijkse uitdaging is het 
op maat bedienen van onze 
leerlingen op interesses, niveau 
en persoonlijke leerstijl. 

Schoolbeeld Uitstroomniveau 
afgelopen 3 jaar 

Ondersteuning in de 
basisondersteuning 
wordt gericht op 90% van de 
leerlingen (dyslexie, dyscalculie, 
gedrag, hoogbegaafdheid). 

We maken gebruik van het Digitaal 
Handelingsprotocol (Hoog)
begaafdheid (DHH)signalerings-
instrument. Van hieruit stemmen 
we ons aanbod steeds beter af op de 
onderwijsbehoefte van deze groep 
leerlingen. Zowel in de reguliere groep 
als in de Plusklas.

Het pedagogisch handelen van het team kenmerkt zich door: 

We werken aan een positief pedagogisch 
klimaat waar structureel aandacht is 
voor het welzijn van elk individu en waar 
duidelijkheid heerst over de omgang 
met elkaar en verschillen worden 
aanvaard. 

Onze Kapstokregels: 
•	 Voor	groot	en	klein	zullen	we	
	 aardig	zijn
•	 De	school	is	van	binnen	een	
	 wandelgebied	en	buiten	hoeft	
	 dat	lekker	niet
•	 We	zullen	goed	voor	de	spullen	
	 zorgen,	dan	zijn	ze	weer	te	
	 gebruiken	morgen



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

Zo zie je dat bij ons op school:
• We maken gebruik van het signaleringssysteem 

ZIEN om van daaruit af te stemmen op de 
ondersteuningsbehoefte van de groep/leerling. 

• Vanaf groep 5 nemen we hierin ook de mening 
 van de leerlingen mee.  
• We gebruiken de methode “Goed gedaan”  
 om met een doorgaande lijn aan de sociaal 
 emotionele ontwikkeling te werken. 

Wij werken vanuit een 
plannend beredeneerd 
aanbod. 

Zo zie je dat bij ons op school: 
Binnen het traject 1/2/3 werken 
we met groep 1 t/m 3 gezamenlijk 
doelgericht binnen een thema. 
Hierdoor wordt de drempel 
tussen de groepen 1/2 en 3 kleiner. 
Spelend leren staat in deze groepen 
centraal, hierdoor is er sprake 
van een  hoge betrokkenheid. 
Daarbij wordt hier vanuit de 
leerstrategieën van Leren, leren 
structureel aandacht besteed aan 
eigenaarschap. 

In de midden- en bovenbouw 
werken we gezamenlijk aan het 
traject gepersonaliseerd leren. 
Leerlingen worden meegenomen 
in hun eigen leerproces en leren 
hierop te reflecteren. 

Leerdoelen zijn zichtbaar voor de 
leerlingen. We werken vanuit de 
principes van HandelingsGericht 
Werken. 

Verder werken we vanuit 
onderwijsplannen op schoolniveau 
om zo een goede doorgaande lijn 
te realiseren. 

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

Zo zie je dat bij ons op school: 
Er is structureel aandacht voor de 
verschillende leerstrategieën en het 
werken met een weektaak. 

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

Zo zie je dat bij ons op school: 
Door leerlingen eigenaar te maken 
van hun eigen leerproces verhogen 
we de actieve leerhouding. 

Tijdens onze lessen passen 
we structureel coöperatieve 
werkvormen toe om deze actieve 
leerhouding te stimuleren. 

Hierbij gaat de rol van leerkracht 
over van leiden naar begeleiden. 

Onze wijze van differentiëren. 

•	 Instructie
•	 Verwerking
•	 Leertijd

Zo zie je dat bij ons op school: 
In onze visie hebben we de rollen van 
de leerkracht beschreven. In de rol 
van de didacticus wordt duidelijk hoe 
er gedifferentieerd wordt. 



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

Binnen de kaders van het koersplan richten wij ons op: 
• verdere ontwikkeling naar een professionele cultuur middels 
 collegiale consultatie en intervisie
• door ontwikkelen van de executieve functies d.m.v. de leerstrategieën 
 van leren-leren
• doorontwikkeling gepersonaliseerd leren: op weg naar eigenaarschap 
 en differentiatie op niveau en leerstijl
• onderwijsplannen worden doorontwikkeld en zijn leidend voor de 
 groepsaanpak. Alleen aanpassingen worden per groep apart 
 beschreven

Schoolambitie

Fysieke toegankelijkheid 

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

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

IKC - visie 

Kindcentrum De Wilderen is een veilige en positieve speelleeromgeving 
waarin we kinderen begeleiden om zich te ontwikkelen tot autonome 
persoonlijkheden, zodat ze met vertrouwen in hun kennis en 
vaardigheden de wijde wereld in kunnen. 

IKC - missie

Kindcentrum De Wilderen begeleidt de kinderen van 0 tot 13 jaar in 
hun levensreis. We ontwikkelen de sociaal-emotionele en cognitieve 
vaardigheden, waarbij we gebruik maken van ieders talent. Vanuit 
gezamenlijke normen en waarden zetten we ieder kind in zijn kracht en 
behouden we respect voor diversiteit. 


