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Themanummer schoolontwikkeling 

St. Gerardus Majella, Hoogezand 
 

Inleidend 

 
Hierbij ontvangt u het nieuwe themanummer van de St. Gerardus Majella. 

Deze geven we uit om u op de hoogte te brengen en te houden van de 

ontwikkelingen die wij als school doormaken. De belangrijkste 

ontwikkelingen hebben betrekking op het veranderende concept van het 

geven van onderwijs. We werken toe naar een steeds meer 

gepersonaliseerde vorm van onderwijs. In het vorige themanummer hebben 

we uitgebreid stil gestaan bij het adaptief toetsen. We geven dit een 

vervolg en daarover kunt u verderop in dit themanummer lezen. Verder 

kunnen wij u melden dat we met betrekking tot de nieuwbouw nog steeds 

alleen maar kunnen vertellen dat we weten dat we een nieuw 

schoolgebouw krijgen. De locatie is helaas nog steeds niet bekend, 

ondanks vele speculaties op verschillende niveaus. Zodra wij hier meer van 

weten, houden we u uiteraard op de hoogte.  

 

Gepersonaliseerd leren 

 
Met betrekking tot gepersonaliseerd leren willen wij kwijt dat we uw 

kinderen steeds meer eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces. Op dit 

moment komt dat het meest naar voren bij het stellen van leerdoelen voor 

de komende handelingsperiode. Naast hetgeen de leerkracht sowieso 

moet bieden, is er steeds meer ruimte voor eigen keuzes van leerlingen. 

Deze keuzes zijn nu nog met name gericht op de verwerking van de 

leerstof, maar in de toekomst zullen uw kinderen steeds meer 

verantwoordelijkheid krijgen in de keuze “wat wil/kan ik wanneer leren en 

op welke manier”. Hierbij blijft de leerkracht altijd de bewaker van het 

gehele proces, maar ook zal de rol van de leerling veranderen. Bij het 

gehele leerproces stemmen we het niveau van aanbod altijd af op het 

daadwerkelijke functioneringsniveau van uw kind. In de toekomst zullen we  

rekening houden met de samenstelling van de groepen, om zo uw kinderen 

nog beter te kunnen begeleiden. De rol van leerkracht gaat steeds meer 

veranderen naar die van coach en begeleider. Hoe dit er in de praktijk uit 

zal komen te zien leest u op de volgende bladzijde.  
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In de praktijk 

 
Wat u en uw kinderen met name in de praktijk zullen zien is, dat er steeds 

meer vanuit leerdoelen wordt gewerkt. Daar waar de hele groep misschien 

werkt aan hetzelfde leerdoel, kan er een groot verschil zijn in niveaus. Deze 

werkwijze maakt het lastiger om een traditioneel leerlingrapport op te stellen. 

We zijn momenteel op zoek naar een mooie wijze van verslaglegging van 

wat de leerlingen kunnen. Daarbij zou u kunnen denken aan een soort 

portfolio, waarin beheersing van leerdoelen kan worden aangetoond. In de 

toekomst zullen we ook niet meer de traditionele “10-minuten gesprekken” 

hebben, waarbij de leerkracht vertelt, maar u krijgt een verslag van de 

leerling zelf, over waar het de afgelopen tijd aan heeft gewerkt en zal gaan 

werken in de komende handelingsperiode. U wordt binnenkort weer 

uitgenodigd voor de voortgangsgesprekken, die nog op de vertrouwde wijze 

zullen plaatsvinden.  

 

Wat verder te zien zal zijn is dat leerlingen met name vanaf groep 4 

regelmatig met de i-Pad werken. We streven ernaar om dit niet de 

hoofdmoot te laten zijn van de verwerking. We willen de leerlingen graag de 

keus geven in hoe ze de verwerking het liefst willen doen. Dat kan zijn met 

behulp van de i-Pad / computer, maar ook aan de hand van werkstukken, 

proefjes, werkbladen en ook zullen we het schrijven weer wat prominenter 

een rol laten spelen bij de verwerking van alle vakken. Sommige leerlingen 

leren bijvoorbeeld goed door het bekijken van instructiefilmpjes op het 

internet. Die mogelijkheden willen we graag benutten. Het onderwijs zal 

steeds meer digitaal ondersteund worden, maar wij beseffen ons ook heel 

goed dat dit niet de enige mogelijkheid is! 

 

Via gepersonaliseerd leren proberen wij ons onderwijs zo in te richten, dat er 

veel ruimte is voor ieders interesse, talent, passie en kunde. Alleen zo laat je 

ieder kind tot zijn/haar recht komen. Wij geven ze die ruimte! 

 

Social Schools 

 
Na de voorjaarsvakantie zullen wij op school gaan beginnen met het uitrollen 

van een nieuw communicatieplatform, genaamd Social Schools. Dit is een 

programma waarbij we op een gemakkelijke manier met ouders kunnen 

communiceren. U wordt dan via een app op de hoogte gehouden van 

allerlei schoolse zaken. Ook zou u in de toekomst een gesprek kunnen 

aanvragen met de leerkracht van uw kind of kunt u zich aanmelden om te 

helpen bij een schoolactiviteit. Het is de bedoeling dat we vanaf 7 mei 

gebruik gaan maken van dit communicatiemiddel.  
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