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1. Inleiding 
Welk onderwijs doet ertoe in deze tijd? Deze vraag is iedere dag het uitgangspunt voor datgene wat wij doen. 

De wereld verandert snel en wat betekent dit voor het onderwijs dat wij geven aan de kinderen van nu, die 

volwassen zijn in de wereld van de toekomst? Hoe kunnen wij er zorg voor dragen dat kinderen zich 

ontwikkelen tot mensen die geloven in groei, ontwikkeling en doorzettingsvermogen en zich met deze mindset 

een plekje eigen maken in onze samenleving? 

In dit document scheppen wij een beeld van de Willibrordus. Hierbij hebben wij ons laten leiden door de goede 

dingen die we al doen, de wegen die we reeds zijn ingeslagen en het onderwijs waar we graag naar toe willen 

groeien.  

 

Vier belangrijke pijlers waar de Willibrordus in gelooft als het gaat om onderwijs dat ertoe doet en waarbij 

tevens de relatie is gelegd met de 21st century skills zijn: 

 Eigenaarschap 

 Talentontwikkeling 

 Digitale geletterdheid en mediawijsheid 

 Leerlijnen/Boeiend onderwijs. 

 

Naar deze vier pijlers is onderzoek gedaan in onze Leer Werk Gemeenschappen (LWG’s) waarna implementatie 

en borging centraal zullen staan. In de videoboodschap wordt meer verteld over de stand van zaken in de 

LWG’s op dit moment.  

Bij onze missie hebben wij nagedacht over datgene wat wij met onze school willen bereiken. Met andere 

woorden ‘Wat willen wij onze leerlingen in hun rugzak meegeven bij hun volgende stap in het leven?’.  

Door middel van de identiteit en de waarden maken wij duidelijk vanuit welke overtuigingen wij willen werken. 

In onze visie verwoorden wij naar welke toekomst wij toewerken met de leerlingen en het team. 

Onze identiteit, missie en visie baseren we op het meerjarenbeleidsplan van de stichting Kalisto waar de 

Willibrordus deel vanuit maakt en naar het schoolplan van de Willibrordus dat in juni 2019 klaar zal zijn.  

Voor meer achtergrondinformatie over ons onderwijs verwijzen wij u tevens door naar de schoolgids.  

2. Identiteit: Wie zijn wij? 
De Willibrordus is een katholieke school. Vanuit deze identiteit dragen wij bij aan het ontwikkelen van het 

ethisch vermogen van leerlingen waarbij respect, solidariteit en gelijkwaardigheid belangrijke uitgangspunten 

zijn. Iedereen is welkom op onze school, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke 

achtergrond. We zijn nieuwsgierig naar wie de ander is, staan open voor andere ideeën en gaan met elkaar in 

dialoog over wat we ‘nog’ niet begrijpen.  

 

Wij geven vorm aan onze katholieke identiteit door gebruik te maken van de methode ‘Trefwoord’. Centraal in 

Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Leerlingen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse 

verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Iedere leerkracht start de dag 

met Trefwoord. 

Daarnaast besteden wij aandacht aan de katholieke vieringen, die een belangrijke plaats innemen binnen ons 

onderwijs. De vieringen rond Kerst, vieringen rond Pasen en de afsluiting van het schooljaar vormen hierbij een 

hoogtepunt. 

In groep 4 kunnen leerlingen die dit willen hun Eerste Communie doen. In groep 8 is er de mogelijkheid om 

deel te nemen aan het Vormsel. De kerk neemt hierin het initiatief en heeft de verantwoordelijkheid om, 

samen met de ouders, de leerlingen voor te bereiden op deze sacramenten.  

 

Naast onze katholieke identiteit onderscheiden wij ons door onze zogeheten Leerwerkgemeenschappen. 

Leerwerkgemeenschappen laten zich omschrijven als groepen van leerkrachten die onderzoek doen naar 

https://sksww.sharepoint.com/:b:/r/handboek/Missie%20Visie%20en%20beleidsplan/010400%20Strategisch%20Meerjarenbeleidsplan%202015-2019.pdf?csf=1&e=VoZCr5


P a g i n a  | 3   

relevante ontwikkelingen in het onderwijs (op dit moment: eigenaarschap, talentontwikkeling, 21st century 

skills/mediawijsheid en leerlijnen/boeiend onderwijs). De aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs wordt 

gewaarborgd door de onderzoekende en kritische houding van onze professionele leerkrachten. Hierbij staat 

de autonomie van leerkrachten centraal en wordt er vanuit de basis gewerkt aan onderwijsverbetering. Wij zijn 

ervan overtuigd dat onderzoek doen in alle geledingen van het team leidt tot nog beter onderwijs. Hierbij zijn 

naast taal en rekenen ook thema’s als drama, de ontwikkeling van het eigenaarschap, mediawijsheid en 

talentontwikkeling van alle leerlingen van wezenlijk belang.  Hiermee bereiden wij ze immers voor op hun plek 

in de samenleving.  

3. Missie: wat geven we onze leerlingen mee? 
We streven ernaar om alle leerlingen eind groep 8 de school te laten verlaten als zelfbewuste, integere jonge 

mensen die met vertrouwen en een open mind de toekomst tegemoet gaan. Hierbij omarmen we de uitspraak 

van Pippi Langkous: 

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

Met deze gedachte in hun rugzak zijn kinderen beter in staat nieuwe uitdagingen aan te gaan, creatieve 

oplossingen te vinden, door te zetten en nieuwe wegen in te slaan. Vaardigheden waarvan wij geloven dat ze 

van belang zijn voor hun welbevinden nu en in de toekomst.  

 

Het is onze primaire taak als school om iedere leerling op het gebied van de vakgebieden zoveel mogelijk 

kennis te laten opdoen. We hebben hoge, maar realistische verwachtingen van onze leerlingen.  We streven 

naar een optimale ontwikkeling passend bij wie het kind is. Hierbij vinden we het belangrijk dat onze leerlingen 

naast de cognitieve vakken ook hun talenten ontdekken en zich op creatief, sociaal-emotioneel en motorisch 

gebied ontwikkelen. 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen mede eigenaar zijn van hun leerproces. Door hen hierin mee 
te nemen, door naar ze te luisteren en ze te laten nadenken over dat wat zij nodig hebben om tot leren te 
komen zal hun zelfkennis en reflectief vermogen groeien en neemt hun intrinsieke motivatie tot leren toe. 
 
Om leerlingen op deze manier te begeleiden is een sterk team aan leerkrachten nodig. Mensen met een passie 
voor onderwijs die graag blijven verbeteren en ontwikkelen. Leerkrachten dragen dat wat wij belangrijk vinden 
dagelijks uit en fungeren hiermee als voorbeeld voor de leerlingen. Daarnaast vergroten ze hun kennis door 
opleidingen en cursussen te volgen en zich binnen Leerwerkgemeenschappen bezig te houden met het doen 
van onderzoek.  

4. De rol van ouders 

 
Het samen optrekken van ouders en school in de opvoeding is van wezenlijk belang in de ontwikkeling van het 

kind. In de driehoek ouder – leerling – school heeft ieder weliswaar zijn eigen verantwoordelijkheid, maar is er 

een gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van leerlingen op cognitief, sociaal-emotioneel en 

creatief gebied. 
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In de impact van leren zichtbaar maken van John Hattie (2014) is er een onderzoek uitgevoerd op de 

invloed van het gezin op de ontwikkeling van het kind. Hieruit blijkt dat ouderbetrokkenheid een aanzienlijke 

impact heeft op het leren. Ook hier geldt dat het hebben van hoge (realistische) verwachtingen een positief 

effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. De samenwerking tussen ouders en school en de bijdrage van 

ouders thuis aan het leerproces van kinderen is belangrijk. Hierbij doelen wij niet op extra bijlessen na school, 

maar op het (speels) begeleiden van kinderen thuis door ouders om vaardigheden bij kinderen te ontwikkelen.  

5. Visie: waar gaan we voor? 

 
Actief leren  

We gaan voor blijvende verwondering en inspiratie: Boeiend Basisonderwijs! Daarom bieden onze scholen een 

pedagogisch-didactisch rijke leeromgeving die de leerlingen boeit en zorgt voor goede resultaten. We 

stimuleren creatief denkvermogen, zodat leerlingen ook buiten bestaande paden kunnen denken en handelen. 

Dat leidt tot een brede persoonsontwikkeling en tot het zelfstandig kunnen oplossen van vragen. Op deze wijze 

verwerven kinderen functionele kennis en vaardigheden die nodig zijn in de snel veranderende maatschappij. 

Ook dankzij een goede samenwerking met ouders zorgen we voor een optimaal leerklimaat. 

Talentontwikkeling  
Wij willen ervoor zorgen dat leerlingen hun eigen talenten kunnen verkennen, erkennen, ontwikkelen en 

inzetten. Dit doen we door bijvoorbeeld het inzetten van de talentenlabs. We stimuleren groei en ontwikkeling 

vanuit een op groei gerichte mindset (de eigen overtuiging dat je kunt blijven leren en jezelf kunt blijven 

ontwikkelen) en spreken hoge verwachtingen uit naar leerlingen. Zo leggen we een goede basis voor de 

motivatie tot levenslange, persoonlijke ontwikkeling. 

Mede eigenaarschap bij leerlingen 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot mensen die zelf richting kunnen geven aan hun leven. 
Zelfsturing vinden wij hierbij erg belangrijk, omdat leerlingen hierdoor vaardigheden ontwikkelen die ze in staat 
stellen om de wereld vol vertrouwen tegemoet te treden. 
Daarnaast leren ze om doelbewust bepaalde leerstrategieën in te zetten om zo hun leerprestaties te 

verbeteren. Daar beginnen we op school al mee door ze mede eigenaar te maken van hun leerproces. Het 

voeren van gesprekken met kinderen over hun eigen doelen en motivatie, het aanbieden van verschillende 

manier om lesstof te verwerken en ruimte geven tot het maken van keuzes zijn hier onderdeel van. 

6. Waarden: 
Een waarde is een betekenis gevend ideaal; een overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou moeten 

worden. In eerste instantie vinden we het van wezenlijk belang dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. 

Alleen in een veilige omgeving komt een leerling tot leren. De vier waarden die ons als school onderscheiden 

en die duidelijk maken op welke manier wij willen handelen om onze missie en visie te realiseren zijn: 

1. Ethisch vermogen 

In de begeleiding op school hebben wij tot doel om op een positieve manier bij te dragen aan de 

gewetensontwikkeling van onze leerlingen, zodat ze opgroeien tot mensen met een groot empathisch 

vermogen. De waarde ethisch vermogen willen wij opdelen in de volgende aspecten: 

a. Respect 

Respect ontwikkelen we bij de leerlingen door: 

 Leerlingen te leren anderen te waarderen zoals diegene is, ook als dit anders is dan zij zelf zijn. 

 Leerlingen te leren zich respectvol op te stellen naar anderen. 

 Leerlingen te leren dat ze anderen kunnen aanspreken op het gesignaleerde gedrag en niet op wie de 

ander als persoon is. 
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 Leerlingen te leren respect de hebben voor hun eigen materialen en de materialen van een ander. 

Respect zien wij op de volgende manier terug in het team:  

 Leerkrachten tonen in hun grondhouding dat zij respect hebben voor alle kinderen, teamleden en 

ouders met wie zij omgaan.  

 Leerkrachten laten in hun houding en in de manier waarop zij praten zien dat alle unieke 

eigenschappen van kinderen worden gezien en gewaardeerd. 

 Wanneer kinderen aangesproken worden gebeurt dit op basis van het gesignaleerde gedrag, niet op 

wie het kind is als persoon. 

b. Solidariteit 

Solidariteit ontwikkelen we bij de leerlingen door: 

 Leerlingen te stimuleren het voor een ander op te nemen. 

 Samen met leerlingen een klimaat te scheppen waarin ze elkaar niet buitensluiten. 

Solidariteit zien we op de volgende manier terug in het team: 

 Er wordt zowel binnen de klas, als buiten de klas gewerkt aan de klimaat van saamhorigheid. 

 Teamleden gaan op een integere manier met elkaar om waarin men respect heeft voor de ander. 

c. Gelijkwaardigheid 

Gelijkwaardigheid ontwikkelen we bij de leerlingen door: 

 Leerlingen te leren anderen te behandelen zoals zij zelf behandeld zouden willen worden. 

 Leerlingen te stimuleren elkaars verschillen te waarderen.  

 Leerlingen te leren dat alle kinderen gelijke rechten hebben, ongeacht wie ze zijn, waar ze in geloven, 

waar ze vandaan komen en hoe ze zich profileren in de groep. 

Gelijkwaardigheid zien we op de volgende manier terug in het team: 

 Leerkrachten behandelen leerlingen gelijkwaardig. De manier van begeleiding kan verschillen door het 

verschil in persoon en leerbehoefte van leerlingen. 

 Teamleden behandelen anderen zoals zij zelf behandeld zouden willen worden. 

 Teamleden waarderen de verschillen tussen kinderen, collega’s en ouders. 

 

2. Creatief Denkvermogen 

De ontwikkeling van het creatieve denkvermogen vinden wij als team erg belangrijk. Het helpt leerlingen 

oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar zij nu en in de toekomst mee te maken krijgen. Daarnaast is 

het creatief denkvermogen direct te koppelen aan onze belangrijke pijlers ‘eigenaarschap’ en 

‘talentontwikkeling’.  

Het creatief denkvermogen ontwikkelen wij de komende jaren bij leerlingen door: 

 Leerlingen te leren in mogelijkheden te denken alvorens een beslissing te nemen over wat het best 

toepasbaar is (divergent denken). De leerkracht zal de leerlingen aanzetten tot nadenken door het 

stellen van passende open vragen. Hierdoor ontwikkelen leerlingen het vermogen kritisch te zijn, 

beslissingen (indien nodig) uit te stellen en buiten kaders te denken.  

 Leerlingen te leren fouten te zien als mogelijkheid om te leren. Door te proberen, experimenteren, aan 

te passen en bij te stellen gaan leerlingen op zoek naar oplossingen en wordt het creatief 

denkvermogen ontwikkeld.  

 Leerlingen doelgerichte activiteiten aan te bieden waarbij het creatief denkvermogen wordt 

ontwikkeld. Spel speelt hierbij een belangrijke rol, omdat leerlingen tijdens het spel niet bewust bezig 
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zijn met de opdracht. Hierdoor zullen leerlingen onderwerpen of objecten vanuit verschillende 

invalshoeken bekijken. Naast een bredere kijk wordt hierdoor ook de fantasie gestimuleerd.  

 Leerlingen te stimuleren zelf het initiatief te nemen in wat ze willen leren of onderzoeken. Dit doet de 

leerkracht bijvoorbeeld door het voeren van kindgesprekken, het aanbieden van het portfolio en hen 

te begeleiden bij het doen van ‘onderzoek’.  

 Leerlingen bewust te maken van de samenhang tussen de verschillende vakgebieden (bv. het 

koppelen van taal aan wereldoriëntatie). Door het leggen van de verbindingen en het zien van de 

samenhang wordt het creatief denkvermogen geprikkeld. De nieuwsgierigheid en verwondering van 

leerlingen speelt hierbij een essentiële rol.  

 Het aanbieden van vakken op het gebied van creatieve ontwikkeling (tekenen, toneel, dans, muziek, 

handvaardigheid). Hierbij besteedt de leerkracht aandacht aan zowel het creatieve proces als aan het 

eindproduct.  

Het creatieve denkvermogen zien wij op de volgende manier terug in het team: 

 Het team draagt zorg voor een leerrijke omgeving, zowel in de klassen als daarbuiten. 

 Leerkrachten passen verschillende didactische werkvormen toe tijdens de lessen. 

 Leerkrachten maken onderling gebruik van elkaars kwaliteiten en zetten deze in tijdens de lessen.  

 Leerkrachten betrekken ouders bij de uitvoering van creatieve activiteiten (talentenlab). 

 

3. Zelfsturing 

Zelfsturing vinden wij als team erg belangrijk, omdat leerlingen hierdoor vaardigheden ontwikkelen die ze in 
staat stellen om de wereld vol vertrouwen tegemoet te treden. 
Daarnaast leren ze om doelbewust bepaalde leerstrategieën in te zetten om zo hun leerprestaties te 
verbeteren. 
 
Zelfsturing ontwikkelen wij bij leerlingen de komende jaren door:  
 

 Leerlingen te leren dat er verschillende cognitieve leerstrategieën zijn die zij flexibel kunnen 
toepassen. Voorbeelden hiervan zijn: het kunnen leren, het onthouden en het verwerken van 
informatie en het koppelen van nieuwe informatie aan bestaande kennis.  Wanneer kinderen bv. 
voorafgaand aan de les vertellen wat zij al weten over de pandabeer kan nieuwe kennis over dit dier 
makkelijker worden opgeslagen in het brein.  

 Metacognitieve vaardigheden aan te leren, zoals het managen van het eigen leren (bijv. plannen), 
reflecteren en bijsturen. Leerkrachten leren de leerlingen dat zij door zelfreflectie controle hebben 
over hun eigen gedrag, leerproces en het eindresultaat. 

 Leerlingen te leren om persoonlijke leerdoelen te stellen, waardoor de betrokkenheid, de intrinsieke 
motivatie en het zelfvertrouwen worden vergroot (eigenaarschap). 

 Leerlingen te leren om feedback te geven en te ontvangen. 

 Leerlingen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag, keuzes en de 
consequenties van de gemaakte keuzes.  

 Leerlingen te leren om zelf keuzes te maken op basis van hun eigen onderwijsbehoeften en 
ontwikkelpunten 
 

Zelfsturing zien we op de volgende manier terug in het team: 

 Teamleden zijn verantwoordelijk voor hun eigen professionalisering, waardoor de kwaliteit van het 
onderwijs wordt gewaarborgd. 

 Door LeerWerkGemeenschappen, waar ieder teamlid aan deelneemt en tevens mede-eigenaar van is.  

 Leerkrachten begeleiden leerlingen in hun ontwikkeling, waarbij de denkprocessen het belangrijkste 
zijn. De denkprocessen zijn belangrijk voor het uitvoeren en aansturen van doelgericht gedrag 
(concentratie, impulsbeheersing, prioriteiten stellen en flexibel zijn). 



P a g i n a  | 7   

 Leerkrachten vinden de balans tussen het sturen, begeleiden en volgen van de leerlingen tijdens de 
lessen. Dit is terug te zien in het werken met de Portfolio’s, waarin leerlingen leren om persoonlijke 
leerdoelen op te stellen. Daarnaast is dit ook terug te zien in het opstellen van onderzoeksvragen bij 
de zaakvakken. 

 

4. Op groei gerichte mindset 

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

Mensen zijn verschillend als het gaat om talent, interesse en temperament, maar iedereen is in staat om te 
veranderen door te leren en ervaringen op te doen. Iemand met een op groei gerichte mindset gaat er vanuit 
dat je basiskwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Intelligentie is te ontwikkelen. Dit zorgt 
ervoor dat je graag wil leren. Iemand met een op groei gerichte mindset gelooft dat de ware potentie van de 
mens onbekend is en dat het niet te voorspellen is wat je kan bereiken door jarenlang te werken en te oefenen. 
Het geloof dat kwaliteiten ontwikkeld kunnen worden kan een liefde tot leren geven. Dit is precies 
tegenovergesteld aan de vaststaande mindset waarbij mensen geloven dat intelligentie vaststaat en hier geen 
groei in mogelijk is. Als je gelooft dat je capaciteiten vast staan, leidt dat tot bepaalde gedachten en 
handelingen. Terwijl de overtuiging dat je capaciteiten ontwikkelbaar zijn, zorgt voor een grote diversiteit aan 
gedachten en handelingen. 

 
Figuur 1:  fixed en growth Bron: ‘Van Eiland naar WIJland, collegiaal leren in de praktijk’ Heijmans, J & Creemers, M. 2013, Uitgeverij OMJS.  
 

 
Een op groei gerichte mindset ontwikkelen wij bij leerlingen door: 
 

 Leerlingen te leren blij te zijn met uitdagingen en niet op te geven bij tegenslagen. 

 Leerlingen te leren dat inspanning de weg is tot meesterschap. 

 Leerlingen te stimuleren zich volledig in te zetten en vol te houden. 

 Leerlingen voortdurend te laten weten dat wanneer je iets ‘nog’ niet kan, dit niet betekent dat je het 

nooit gaat leren. 

https://wij-leren.nl/userfiles/files/Mindsets.jpg
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 Leerlingen te leren open te staan voor directe feedback. 

 Leerlingen te stimuleren om zich te laten inspireren door successen van anderen. 

 Leerlingen bekend te maken met de leerkuil. 

 Leerlingen complimenten te geven die gericht zijn op een groei gerichte mindset. We geven de 

kinderen hierbij feedback op het proces; ‘Wat knap dat je hebt doorgezet’, ‘Je hebt hard gewerkt’. 

 

 

  
Een op groei gerichte mindset is in het team terug te zien in: 

 Teamleden die blij zijn met uitdagingen en niet opgeven bij tegenslagen. 

 De overtuiging dat inspanning de weg is tot meesterschap. 

 Teamleden die zich volledig inzetten en volhouden. 

 Teamleden die open staan voor directe feedback. 

 Teamleden die zich laten inspireren door successen van anderen. 

 


