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Onze school is een rooms-katholieke school. Daarnaast hebben we ook leerlingen met andere religies/culturen. Wij 
respecteren verschillende religies en laten ieder in zijn/haar waarde. Onze school telt 5 combinatiegroepen met 
gemiddeld 25 leerlingen. Ons team wordt versterkt door een onderwijsondersteuner. Hierdoor is het mogelijk om in 
kleinere groepen te werken en leerlingen meer aandacht te geven. Daarnaast heeft ons team een aantal interne 
specialisten, namelijk op het gebied van: rekenen, gedrag en meer-&hoogbegaafdheid. Onze school staat voor 
gedegen en passend onderwijs in partnerschap. Dit blijkt uit de brede aandacht voor taal, lezen en rekenen. Onze 
aandacht gaat uit naar het zorgvuldig in kaart brengen van niveauverschillen, op basis waarvan een 
gedifferentieerde basisaanpak wordt verzorgd (met waar nodig een zorgaanpak). We werken voor de voor- en 
vroegschoolse educatie samen met de peuterspeelzaal in het gebouw van de school. Onze school is geen 
VVE-school. 
 
De onderwijsdoelen komen overeen met de doelen die de methode stelt. Deze doelen zijn afgeleid van de 
kerndoelen, zoals de minister die heeft aangegeven. Er wordt rekening gehouden met specifieke situaties of 
mogelijkheden van de leerling, maar het streven is deze doelen zoveel mogelijk te bereiken. Soms is het 
noodzakelijk deze doelen aan te passen aan de mogelijkheden en het tempo van de leerling. Er worden dan 
individuele leerlijnen en doelen opgesteld. Behalve de vakgebieden, zijn er ook algemene doelen die te maken 
hebben met de sociale ontwikkelingen en vaardigheden. Op deze manier verwezenlijken wij de zorg binnen het 
reguliere basisonderwijs. School en maatschappij zijn niet los te koppelen en daarom moet de school inspelen op 
ontwikkelingen/veranderingen. Omdat elke leerling uniek is in aanleg en gevoelens zijn we ons ervan bewust dat we 
stapsgewijs het onderwijs binnen onze school anders willen gaan organiseren. Dat vraagt van ons een zorgvuldige 
en weloverwogen implementatie. Voor de komende vier jaar heeft het team een aantal streefbeelden als ambitie 
opgesteld. Deze vormen voor ons de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023. De streefbeelden komen voort 
uit de missie/visie van school. De concepten/streefbeelden zijn te plaatsen binnen de volgende componenten 
(volgens onderwijspedagoog en filosoof Biesta): 
- Kwalificatie; een school voor inzichtverwerving en breinvriendelijkheid. 
- Socialisatie; een school die coöperatief samenwerkt en vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid.   
- Persoonsvorming; een school waar talenten gestimuleerd worden en zelfsturing en eigenaarschap van belang is. 
 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling is heel belangrijk. Ons streven is de leerlingen zo zelfstandig 
mogelijk te maken, zodat zij vaardig worden in het zoeken naar oplossingen. Dit doen we o.a. door het voeren van 
kindgesprekken in de groepen 1 t/m 8. Deze helpen de leerling bij het structureren van het leerproces. Tijdens deze 
gesprekken formuleren de leerlingen hun eigen ondersteuningsbehoeften. Er worden samen met de leerling hoge 
en toch realistische verwachtingen gesteld. Tijdens het oudergesprek verwoordt de leerling zelf het proces.  
 
Partnerschap komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Aandacht voor omgang met/tussen leerlingen en 
relatie tussen school en de ouder(s) staat hoog in het vaandel. Met plezier naar school is de basis tot leren.  
 
Om ons onderwijs te versterken vinden wij verbondenheid en samenwerking bij het Cluster Heuvelland.  
BS op de Top is één van de scholen van het scholenconstruct in het Heuvelland (Vaals en Gulpen-Wittem). Door 
gezamenlijke directievoering en onderlinge nabijheid zijn de scholen in staat elkaar te verbinden.  
Door met elkaar in overleg te gaan bewaken directeuren/adjuncten/ IB'ers de kwaliteit van het onderwijs en het 
zorgbeleid binnen het Heuvelland. 



Onze school staat voor gedegen en passend onderwijs in partnerschap. Dit blijkt uit de brede aandacht voor taal, 
lezen en rekenen. Onze aandacht gaat uit naar het zorgvuldig in kaart brengen van niveauverschillen, op basis 
waarvan een gedifferentieerde basisaanpak wordt verzorgd (met waar nodig een zorgaanpak). 
De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling is heel belangrijk. Ons streven is de leerlingen zo zelfstandig 
mogelijk te maken, zodat zij vaardig worden in het zoeken naar oplossingen. Dit doen we o.a. door samen met de 
leerling hoge en toch realistische verwachtingen te stellen. 
Voor de komende vier jaar heeft het team een aantal streefbeelden als ambitie opgesteld. 
- Kwalificatie; een school voor inzichtverwerving en breinvriendelijkheid. 
- Socialisatie; een school die coöperatief samenwerkt en vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid.   
- Persoonsvorming; een school waar talenten gestimuleerd worden en zelfsturing en eigenaarschap van belang is. 
Om ons onderwijs te versterken vinden wij verbondenheid en samenwerking bij het Cluster Heuvelland. 
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Nascholingstrajecten

Schoolontwikkeling OAO

Expertisepool INNOVO 

(CPO)

Expertisepool INNOVO

(CPO) en specialisme

binnen school

Ergotherapie

Logopedie

Remedial Teacher

Levelwerk en Levelspel (materiaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen). 
Leermiddelen: Study Budy, Tangles, Chromebooks, koptelefoons, 
Time-Timers en All In Ones.

Gedifferentieerde aanpak in instructie (3 niveaus). 
Vijfjarigen screening door schoollogopedist.

Rolstoeltoegankelijk, gezamenlijk leerplein (en werkaquarium), 
werkkamers, PSZ inpandig, schoolbibliotheek, invalidetoilet en speelzaal. 

Vreemdetalenonderwijs (Duits en Engels), onderwijsondersteuner, 
speelplaats met natuurelementen. Samenwerking IB-Netwerk, WIJVaals, 
RTO's, logopedisten, fysio en ergo.



Onderwijs anders Organiseren Afgestemde roosters, functionele ruimtes en 
duidelijke rolverdeling medewerkers. 
Kompas --> Eveline Havenith.

Planperiode 2019-2023

Sociaal-emotionele ontwikkeling Afstemming qua ontwikkelen van executieve 
functies en uniforme gedragsverwachtingen. 
Ontwerpen anti-pestbeleid. 

Planperiode 2019-2023

Didactiek Nieuwe methodieken voor Engels en 
rekenen en een kwaliteitskaart voor 
begrijpend lezen en spelling.

Planperiode 2019-2023

Clusterontwikkelingen SOP's, taalklas, hoogbegaafdheid, formatief 
handelen, vroegsignalering en aanvankelijk 
lezen.

Planperiode 2019-2023


