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medewerkers

schoolplan

onderwijsopbrengsten

De Schakel

Goed pedagogisch klimaat 
Leerlingen en ouders beoordelen de kwaliteit en het klimaat van 
De Schakel met een hoog cijfer. Wij zijn daar trots op. Middels de 
Kanjertraining en (kind)gesprekken met leerlingen en de groep 
werken we aan een veilige- en pedagogische sterke omgeving.

De Schakel is een creatieve en actieve school 
Kinderen werken actief aan de basisvakken en creatieve vakken. Ze 
krijgen de kans om zelf na te denken wat ze willen leren of maken 
en hoe ze dat aanpakken. Onder andere bij Blink en Spelend leren 
ondersteunt de leerkracht hen bij dit proces.

Bevordering eigenaarschap 
Leerlingen zijn in kindgesprekken en driehoeksgesprekken 
actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Ze benoemen voor 
zichzelf, aan de leerkracht en aan hun ouder(s) waar ze zich goed 
in ontwikkelen, waar nog groei mogelijk is en hoe ze dat gaan 
aanpakken en uitvoeren.

Onderwijs op afstand
Door de lockdown hebben wij vanaf 16 december 2020 online 
thuisonderwijs gegeven middels Teams met alle leerlingen. De Schakel 
heeft dit snel en voortvarend kunnen organiseren. Elke dag waren 
er twee momenten van instructie in alle groepen, gevolgd door 
zelfstandige verwerking. Met het derde moment sloten we de dag af 
door vragen te beantwoorden of aandacht te hebben voor het sociale 
gesprekken. Wij zijn trots op ons inhoudelijke onderwijs op afstand en 
het intensieve persoonlijke contact met onze leerlingen en hun ouders.

Nieuwbouw van de locatie Donken
Afgelopen schooljaar is het ontwerp van de nieuwbouw school 
definitief geworden, de vergunningen zijn verkregen en de aannemer 
is aangesteld. Het team en de leerlingen hebben op verschillende 
momenten meegedacht over het gebouw, de indeling en de kleuren. 
In schooljaar 2021-2022 wordt de nieuwbouw gerealiseerd aan de 
Muntersdonk. 

scholing alle medewerkers
 Teamscholing Spelend Leren bij de kleuters en groep 3
 Teamscholing Blink voor groep 3 t/m 8 is afgerond
 Studiedag over de Kanjertraining
 Studiedag over transitie organisatiestructuur

 individuele scholing
  1 collega heeft de directeurenopleiding vakbekwaam succesvol 

afgerond
 1 collega heeft de master MLIKE succesvol afgerond
 1 collega volgt de gymopleiding
  Meerdere collega’s volgen de cursusdag(en) van de Kanjertraining 

voor licentie A, B of C.
 Verder een aantal individuele, korte, opleidingen of cursussen.

DE SCHAKEL RESULTATEN 2020-2021

ON D E R B O U W

BOVENBOUW

GEREALISEERDE 

ONDERWIJSTIJD 
956
UUR 964

UUR

ADVISERING NAAR VO 
aantal leerlingen per opleiding leerlingen

gemiddeld aantal
leerlingen per klas 25

420 leerlingen 
totaal

kwaliteit

leerlingen 
tevredenheid 8

nieuwe 
leerlingen  nieuw 44


