
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Hier staan we nu 
De St. Gerardus Majella is al een tijdje 

bezig om te kijken hoe wij ons onderwijs 

het beste kunnen inrichten naar 

gepersonaliseerd leren. Er zijn 

begeleidingstrajecten geweest waarbij 

leerkrachten de tijd krijgen zich de 

nieuwe manier van werken eigen te 

maken. Doordat er nog maar weinig 

basisscholen zijn in Nederland die 

volgens deze methodiek werken 

moeten we veel zelf uitzoeken. Dat 

biedt wel een goed 

toekomstperspectief en een brede 

basis voor het slagen van deze manier 

van werken.  

Van binnenuit zijn de leerkrachten 

gemotiveerd om gepersonaliseerd 

leren tot een succes te maken. Van dit 

succes willen wij alle leerlingen van de 

St. Gerardus Majella laten profiteren, 

doordat er veel aandacht voor het 

individuele kind is. Wij kijken en zoeken 

naar talenten, sluiten aan bij het 

daadwerkelijke niveau van het kind en 

volgen de prestaties en ontwikkelingen 

door alles kort en krachtig vast te 

leggen in leerplannen en uiteindelijk 

een portfolio, waar ieder kind trots op 

mag zijn. 

  

Themanummer gepersonaliseerd leren 

St. Gerardus Majella Hoogezand 

Het is belangrijk om te kijken wat 

kinderen nodig hebben om zich zo 

goed mogelijk te laten ontwikkelen, 

wat ook nog past bij deze tijd. 

Daardoor vinden wij het nodig om 

bepaalde wijzigingen in ons onderwijs 

door te voeren. Wij willen dit 

vormgeven aan de hand van 

gepersonaliseerd leren. Dat is 

uiteraard een heel proces, wat niet 

van het een op het andere moment 

af is. De basis van gepersonaliseerd 

leren is een persoonlijk profiel of 

leerplan waarin het leertempo, het 

niveau en de sterke en zwakke punten 

van een leerling worden vastgelegd. 

Een heel proces 

Op basis daarvan worden de instructies 

en opdrachten aangepast voor die 

specifieke leerling. Wij maken samen 

met de leerlingen leerplannen, die het 

beste aansluiten bij waar ze op dat 

moment staan. Er komen ook steeds 

meer geavanceerde programma’s die 

op basis van prestaties aanpassingen 

kunnen doen in het leerproces, om 

leerkrachten en leerlingen te kunnen 

helpen bij dit leerproces. Het is voor ons 

belangrijk om goed de tijd te nemen, 

om na te kunnen gaan welke 

programma’s het best bij onze 

leerlingen en school passen. Uiteraard 

zullen wij te allen tijde zorgen voor een 

kwalitatief aanbod.  

“Als je doet wat je 

altijd deed, krijg je 

wat je altijd kreeg.” 

(Einstein)  

 

Recht doen aan  
verschillen 

Waarom 

gepersonaliseerd leren? 

 
• Beter tegemoet komen aan 

de verschillen 

 

• Leerlingen leren eigen 

onderbouwde keuzes te 

maken 

 

• Meer betrokkenheid binnen 

het eigen leerproces 
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leren en hoe ze informatie verwerken 

tot kennis.                  

Het helpt om een nieuwsgierige 

houding te stimuleren en in te spelen 

op de intrinsieke motivatie om te leren. 

Veel scholen in Scandinavië werken 

volgens de gedachte van 

gepersonaliseerd onderwijs. Het is 

daar als zeer succesvol bewezen. Een 

aantal scholen voor voortgezet 

onderwijs in Nederland werkt volgens 

dit principe. Binnen onze stichting 

Primenius werken wij ook graag 

volgens de principes van 

gepersonaliseerd leren en zo ook bij 

ons op school.  

 

Werken richting die stip op de horizon, 

met de juiste vaardigheden en de 

wijsheid voor de juiste keuzes, is voor 

ons een mooi streven om uw 

kind(eren) een goede basis te kunnen 

bieden voor een goede en 

waardevolle toekomst!     

Werken aan de toekomst, de stip op de horizon 

Op een basisschool werkt men 

natuurlijk sowieso aan de toekomst. 

Wij werken aan de toekomst van uw 

kind(eren). De toekomst is iets wat 

sneller verandert dan 10 of 20 jaar 

geleden. Ontwikkelingen gaan 

tegenwoordig zo ontzettend snel, dat 

we in sommige gevallen al weer 

achter zouden kunnen lopen. Dat 

proberen wij natuurlijk zoveel mogelijk 

te voorkomen. Er worden 

tegenwoordig andere vaardigheden 

gevraagd dan een paar jaar 

geleden. Hiernaast ziet u een mooi 

overzicht van vaardigheden die van 

de leerlingen van tegenwoordig 

verwacht worden. Deze bieden een 

solide basis om leerlingen succesvol 

deel te kunnen laten nemen aan de 

maatschappij van de toekomst. Het is 

belangrijk om leerlingen bewust te 

maken van de manier waarop ze 

 

Adaptief toetsen 

 

 

Nieuwe vaardigheden en strategieën 

Belangrijke vaardigheden voor 

de toekomst 

Om goed in kaart te kunnen brengen op welk niveau de 

leerlingen zitten is het voor ons belangrijk om te toetsen. Dat 

doen wij met toetsen van Cito, Nieuwsbegrip en 

bijvoorbeeld het PI-dictee. Deze toetsen geven ons en de 

leerlingen informatie om voor een lesperiode een planning 

van activiteiten te kunnen maken. De toetsen worden sinds 

juni 2017 adaptief afgenomen. We spreken van adaptief 

toetsen als een leerling een toets maakt, die passend is bij 

zijn of haar niveau. Zo krijgen leerlingen meer 

succeservaringen en zullen ze gemotiveerder zijn in de 

periode na de toetsen. Op deze manier overvragen we 

leerlingen nooit en kun je ook filteren dat leerlingen 

voorlopen op het niveau van een bepaald leerjaar. De 

leerlingen worden ook betrokken bij de analyse van de 

toetsen. Ze krijgen meer inzicht, weten beter waar ze aan 

werken en kunnen zelf (of samen met de leerkracht) 

bepalen aan welke leerdoelen ze de komende periode 

zouden willen/moeten werken. De uiteindelijke instructies en 

verwerking zal door groepsinstructies of leergesprekken tot 

uitvoering komen in de klas. Hierbij kan er soms gekozen 

worden voor groepsdoorbrekend werken, waarbij 

leerlingen van hetzelfde niveau bijeen zullen zitten. 

 

 

Tot slot 

Wij zullen u af en toe informeren over nieuwe stappen die 

we nemen, om ons onderwijs te verbeteren en tegemoet te 

kunnen komen aan de ontwikkeling van uw kind(eren). Daar 

doen we het tenslotte voor! 
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