
Alle leerlingen van basisschool John F. Kennedy zijn gedreven, enthousiast en geïnteresseerd, omdat zij
meester van hun eigen leerproces zijn. Ze begrijpen wat ze leren, hoe ze ervoor staan en wat hun volgende
stappen zullen zijn, kunnen hun resultaten interpreteren en vanuit dit begrip handelen. We gaan de komende
vier jaar werken met individuele portfolio’s waarin leerlingen in staat zijn bewijs te leveren. Daarnaast werken
we met datamuren gericht op groepsniveau, gericht op groei in plaats van resultaten. We streven naar een
groepsdoorbroken doorgaande lijn. Leerlingen zijn in staat zichzelf in te schalen op: ik kan het uitleggen, ik
ben aan het oefenen en ik heb hulp nodig. Leerlingen zien hun leerproces als uitdaging en kunnen aan de
hand van de leerkuil aangeven waar ze zijn, of nog niet zijn. 

Leerlingen van basisschool John F. Kennedy staan centraal. Zij hebben een belangrijke rol als het gaat om
hun eigen werk. Door van en met elkaar te leren wordt het kind eigenaar van zijn of haar eigen werk. Kinderen
stimuleren elkaar om te leren in een veilige omgeving. Dit komt voort uit het leren zichtbaar maken, ook wel
‘visible learning’ genoemd naar het gedachtegoed van John Hattie. ‘Visible’ is het zichtbaar krijgen van het
leergedrag van de leerling en het zichtbaar maken van het lesgeven aan leerlingen. ‘Learning’ gaat over hoe
we omgaan met kennisverwerving en het begrijpen en hoe we dat toepassen. 

Wat is de missie van Basisschool Blink?

119

Leerlingen

23,8

Groepsgrootte

11%

Gemiddelde groei

99%

Doorstroming

Zwak Voldoende Goed

Waar staat Basisschool Blink nu?

Beoordeling van de kwaliteit

Schoolplan 2019-2023 Basisschool BlinkBasisschool Blink

Leren zichtbaar maken, leerlingen weten
aan welke doelen zij werken, wat zij
daarvoor nodig hebben en bij wie ze
terecht kunnen

Samenwerking op alle niveaus

Re ecteren op eigen handelen

Google Reference school

Eigenaarschap bij leerlingen, zij zijn
verantwoordelijk voor hun eigen leerproces

Waar is Basisschool Blink trots op?
1. Kinderen hebben plezier in lezen en hun leesplezier wordt vergroot door materialen die aansluiten bij

de belevingswereld en interesse van onze kinderen.

2. De kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. De
leerkracht heeft hier een grote rol in omdat dit een voorwaarde is voor de ontwikkeling.

3. Alle leerlingen zijn meester van hun eigen leerproces. Ze begrijpen wat ze leren, hoe ze ervoor staan
en wat hun volgende stappen zullen zijn, kunnen hun resultaten interpreteren en vanuit dit begrip
handelen.

4. Op onze school krijgen de leerling een breed aanbod van lees- en taalonderwijs waarin een compact
programma centraal staat en er sprake is van een voortdurende resultaatmeting als basis voor
vervolgacties. Daarbij is de betrokken leerhouding essentieel voor het maximaal pro teren van de
ontwikkelingskansen.

5. Leerlingen kunnen (concrete) problemen en situaties oplossen met behulp van eigen strategieën en
inzichten doordat er een breed aanbod rekenonderwijs wordt aangeboden.

6. Een doorgaande lijn ontwikkelen die gericht is op een hoge educatieve kwaliteit, gericht op de
cognitieve en taalkundige ontwikkeling van het jonge kind.

Wat heeft Basisschool Blink over vier jaar bereikt?
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