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ouderportaal van parnassys wordt frequent 
gebruikt als communicatiemiddel
Alle brieven, schoolbulletins en overige informatie wordt via 
Parnassys verzonden. Voor ouders zijn absenties, gespreksplanners, 
groepen, medewerkers en methodetoetsen zichtbaar. 

de school vormt een sociaal veilige omgeving 
en besteedt vanuit hun katholieke identiteit 
aandacht aan burgerschap en cultuur 
In alle groepen wordt gewerkt met de Kanjertraining en deze  
wordt preventief ingezet. Leerkrachten zijn gecertificeerd 
kanjertrainers of zijn bezig met het behalen van de licenties. 

Wij besteden o.a. op de volgende manier aandacht aan burger- 
schap en cultuur:
 School adopteert elk jaar een monument.
 Met Kerst brengt de school een bezoek aan de kerk.
 De bovenbouw brengt een bezoek aan een synagoge.
 Groep 8 brengt elk jaar een bezoek aan het Anne Frankhuis.
 Elk jaar zamelt de school geld in voor een zelfgekozen goed doel.

optimaliseren groepsplangericht werken  
Alle leerkrachten hebben het Focustraject succesvol afgerond. 
Hierdoor is er meer kennis van en over het analyseren van 
toetsgegevens t.b.v. de ontwikkeling van de leerlingen.

coöperatieve werkvormen integreren  
in ons taalonderwijs 
Kinderen worden actiever en taliger bij de lessen betrokken.  
Deze manier van werken zit verweven in de methode Staal.  
De kinderen zijn meer actief betrokken en afsluitopdrachten  
zijn samenwerkingsopdrachten. 

leerkrachten hebben meer eigenaarschap 
voor de meerbegaafde leerlingen 
Er wordt op een passende manier onderwijs geboden aan meer-
begaafde leerlingen. Er is vaste begeleiding op woensdag voor  
de Pittige Plus. Er is een doorgaande lijn Pienter, Levelwerk en PPT.  
Het team heeft meer kennis over begaafdheid. 

scholing alle medewerkers
Alle leerkrachten hebben het Focustraject succesvol afgerond.

individuele scholing 1x Onderwijskunde  2x Master Learning and Innovation  
leerjaar 1

 1x Gymopleiding 1x IB-opleiding leerjaar 1

VOORTKOMEND UIT TEVREDENHEIDS ONDERZOEK SCHOLENOPDEKAART.NL

7 tevredenheid
 ouders

leerlingen  

7,8

VERGELIJKINGS-
GROEP 8,2


