
School Programma 2020-2023  De Verbinding  

Onze kinderen hebben minder kilometers gemaakt met de 

schoolse basisvaardigheden. 

 

Onze school in de Corona-periode (incl. onderwijs op afstand) 

Wij zijn trots op onze kinderen, ouders en teamleden. Ondanks de enorme impact van de Corona crisis, hebben we 

gezien hoe kinderen, ouders en team veerkrachtig en flexibel zijn gebleken. Met behoud van relatie hebben we elkaar 

door deze bijzondere periode heen geloodst. We hebben vertrouwen in de toekomst, dus vertrouwen in elkaar. 

Vertrouwen in de kinderen, de ouders en het team om samen op een goede manier deze periode af te sluiten en te 

beginnen aan een nieuw hoofdstuk van leren & ontwikkelen op KC De Verbinding. 

Op deze poster ziet u welke keuzes we hebben gemaakt voor de komende periode. We leggen de focus op de 

technische vaardigheden van rekenen en taal, inoefenen, herhalen, automatiseren, etc.  

Alle keuzes uit de menukaart staan weergegeven in een tabel. Blauwe vlakjes laten zien waar we het eerste 

jaar kosten voor maken en in investeren met behulp van de verkregen subsidie. De hoogte en toekenning van het 

budget voor 2022-2023 is nog niet bekend. Wilt u meer achtergrond? Lees dan het hele plan en de verantwoording in 

ons NPO plan op de website: www.de-verbinding.info. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Onze uitgangspunten 

We sluiten aan bij de huidige  We willen leren van elkaar. 

situatie.      We maken gebruik van teamleren en co- 

Ontwikkelingsgericht waar mogelijk en  teaching: Lesson Study  

           aanbod gestuurd waar nodig.   

We willen ouders (meer) betrekken. 

 Onze kinderen hebben meer oefentijd nodig om te 

 automatiseren en memoriseren. 

Zonder relatie geen prestatie  .Onze keuzes zijn haalbaar en  

 praktisch uitvoerbaar. De cognitieve ontwikkeling krijgt de

komende periode het accent.   We blijven werken met dezelfde systemen en  

         methodieken. 

 

 

De impact van het onderwijs op afstand op onze leerlingen 

 

 

 

 

 

 

 

Onze leerlingenpopulatie 

 

 

 -117 25-26 6-7 3% 

 Leerlingen Schoolweging Spreiding OAB-leerlingen 



 

 

 

Onze gekozen interventies (menukaart) 

 

In fase twee bieden we een-op-een-begeleiding als voortgang op de inhaalsubsidie. Momenteel wordt dit uitgevoerd 

door onze eigen leerpleinregisseurs (zij zijn bevoegd hiervoor). We zijn momenteel op zoek naar een externe partij om  

ons hierin verder te ondersteunen/ontlasten. 

 


