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6. Vernieuwd rapport
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 Leerlijn voedsel 

educatie 

(schoolbrede thema weken) 

+ Calluna Food-

festvial  
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Afscheid 

groep 8 en Celeste 

uitzwaaien naar Vo 

Meer 

ruimte voor

• Creativiteit en flexibiliteit

• Koken en voedseleducatie 

• Regie kinderen – kinder raad &  

k lassenvergader ing, rondle id ingen geven  

en organiseren fest iv i te i ten

• Spelen, ook bij het team 

• Diversiteit 
  

 

5.

 Kookworkshops 

op het Smaakpark 

kinderen, ouders 

en team

 

 

2. Start training gelukskoffer& pedagogisch tact 
 

3.

Studiedag 

wereldgericht 

Levend Leren – 

basis th
ematisch 

werken 

 

1.

Proominentdag

thema: 

‘Samen plezier

in onderwijs’ 

 

4.Lockdown Coronapandemiedecember

DOELEN
•    Groeien en kleinschalig blijven = samen blijven 

stralen en groeien, 7 groepen vasthouden ook 
na wegvallen extra gelden (fysieke ruimte is de 
grens) 

•    Duurzaamheid = groene school als speerpunt, 
met nog meer buitenles

•    Wereldgericht Levend Leren 
‘wereldburgerschap’ verfijnen

•    Talentgericht werken met Levend Leren Lab 
(extra ondersteund door leerkracht) 

•    Vrije teksten en klassenvergadering verbinden 
met brevetten 

•    Atelieronderwijs doorgaande lijn in 
aanbrengen (o.a. druktechnieken uitbreiden) 

•    ‘Samen school maken’ – team, kinderen, 
ouders en inzet omgeving

•    Zichtbaarheid vergroten (ook intern van 
vertrouwenscontactpersoon tot kinderraad) 

•    Veel studenten blijven opleiden – samen het 
lerarentekort aanpakken 

•    Goed onderwijs – kwaliteit vasthouden en 
waar nodig verbeteren (spellingsbewustzijn en 
begrijpend lezen) 

•    Inzet rekencoördinator
•    Meer koken als onze keuken is uitgebreid met 

langverwachte kookunit 

MOTTO:
‘Kinderen met 
goed gevulde 

koffers de 
wijde wereld in’

Hoogtepunten 

2021-2022 
•    Ontwikkelen leerlijn voedseleducatie 

met de Smaak te pakken, de gemeente 
Ede en het Smaakpark 

•    Buitenonderwijs impuls met hulp van 
vakdocent bewegingsonderwijs (vak-
overstijgende lessen) 

•    Levend Leren en met name het zelfbe-
stuur van kinderen verder uitgebouwd 

Historielijn betekenisvolle momenten

Jaarverslag 2021-2022

Resultaten  
• Groei school zet door
•  Ouders waarderen in het tevredenheidsonderzoek 

vooral het Levend Leren, de sfeer en (het inzetten van) de 
buitenruimte 

•  Extra ondersteuning ingezet, ook op meer- en 
hoogbegaafdheid 

•  Thematisch werken uitgebreid met het eerste schoolbrede 
thema

•  Tussenopbrengsten voldoende 
•  Eindopbrengsten net niet over de hele lijn voldoende 
•  Kwaliteitssysteem verbonden met onze werkwijze, 

met het inspectiekader en we werken met eigen 
Proominentkwaliteitskaarten

•  Samenwerken tussen groepen weer op gang
•  Nieuwe rekenmethode geïmplementeerd, aanvullende 

rekenkasten ingericht en in gebruik genomen.
•  Opbrengsten spelling en begrijpend lezen blijven een 

aandachtspunt
•  Veiligheidsplan herschreven en werkwijze (wereld)

burgerschap beschreven
•  Gewerkt met 7 vrij kleine basisgroepen met ruimte voor 

groei
•  Nauwelijks groepen naar huis, opgevangen met overige 

extra uren vanuit de NPO gelden en met hulp van de 
Thuisclub

•  De extra uren ondersteuning en rekencoördinatie zijn vaak 
ingezet voor vervanging. 

•  Carrousel vormingsonderwijs uitgebreid met boedhisme en 
islamitisch onderwijs 

Vasthouden
  Ons krachtige VERHAAL 

Sterk samenwerkend team – verbinding  
Speelruimte         Moed  

Optimisme 
 

DROMEN
• Gezonde schoollunch voor alle kinderen 
•  Werkplaats + keuken in/bij het bos –  

mobiel klaslokaal ‘pipowagen’
•  50% van alle lessen buiten (lat blijft hoog ;-)  

dat mag bij dromen) 
•  (buiten) koken, grote schooltuin, voedselbos en  

misschien wel kippen
• Hangmat carrousel
•   Onderzoekend leren vergroten,  

nog meer ruimte voor  
experimenteren en maken 

moedige stappen   

1.   Extra gelden in durven zetten voor 
kleinere klassen en 7e groep

2.   Teamonderzoek gedaan met meer 
zicht op onze kracht +  
heldere groeiwensen als team

3.   Echt samen met kinderen een eigen 
Calluna Foodfestival georganiseerd 

3

‘welke dromen zijn gerealiseerd en waar gaan we aan werken’  
Trots op •  Rondleidingen nieuwe ouders door kinderen • Steeds steviger eigen verhaal – concept LEVEND LEREN• Kunnen accepteren wat is, er mee werken  = blijvend positief • Onderdeel zijn van Proominent  Samen Plezier in onderwijs • Samenwerking met  de Smaak te pakken en het Smaakpark • Continuïteit (zelden een groep naar huis)• Topteam

onderdeel va
n:


