
Schoolprofiel 2022-2023

LIO plaatsen schooljaar 2022-2023:
Bovenbouw (groep 6, 7 of 8)

“Samen leren

en je ontwikkelen

vanuit nieuwsgierigheid”

Wie wij zijn?
De Hoeksteen is een kleurrijke school gelegen in een Enkhuizen-Noord, net buiten de vestingwallen
van de stad.
De leerlingpopulatie is gemengd, qua cultuur en achtergrond.
Het onderwijs is gericht op het aanleren van de basisvaardigheden en ontdekken van de brede
ontwikkeling door kinderen, met een sterk pedagogisch klimaat. We werken hierbij samen in een
enthousiast en deskundig team van 25 leerkrachten en onderwijsassistenten. Het team is gestart met
het vernieuwen van het onderwijs gericht op de toekomst, waarbij het eigenaarschap van de leerlingen
en een begeleidende rol van de leerkracht het uitgangspunt is.
Op de Hoeksteen zijn naast 11 basisschoolgroepen ook groepen gehuisvest van Berend Botje; Twee
peuterspeelgroepen én de BSO.
De groepen 1-2 zijn heterogeen ingedeeld en werken veel samen op het speelleerplein.De groepen 3
t/m 8 werken volgens het jaarklassensysteem, waarvan enkele leerjaren in combinatiegroepen.
(zie ook de website van de school https://www.skowf.nl/site/dehoeksteen/)

In onze school vinden wij het volgende belangrijk:
Wij willen met ons onderwijs de nieuwsgierigheid van kinderen blijven prikkelen:
★ Leren is gericht op de basisvaardigheden, lezen, taal en rekenen, en op de brede ontwikkeling.

Dit laatste bereiken we o.a. door een uitgebreid cultuuraanbod, een samenwerking met de
muziekschool en workshops in het vrijdagmiddagcircuit.

★ Leerlingen ontdekken de wereld door onderzoekend en ontdekkend leren bij wereldoriëntatie
(Blink Wereld), excursies en gastlessen.

★ In een veilige omgeving leren we kinderen nieuwsgierig te zijn naar elkaar en om te kijken naar
anderen. We gebruiken hierbij de Vreedzame school en Positive Behavior Support.

★ We willen kinderen met een positief zelfbeeld en inzicht in hun eigen mogelijkheden toerusten
voor hun verdere leven. We voeren o.a. kindgesprekken.

★ Een rijke leeromgeving met inspirerende leerkrachten en faciliteiten die ondersteunend zijn
voor de persoonlijke ontwikkeling van elk kind.

★ Een goede samenwerking tussen ouders, kinderen en professionals draagt bij aan succesvol
leren. Bij de oudergesprekken doen (vanaf groep 5) de leerlingen mee.

https://www.skowf.nl/site/dehoeksteen/


Wat zijn de speerpunten met betrekking tot de schoolontwikkeling 2022-2023 en waar kunnen
onderzoeksthema’s aan gekoppeld worden?
Binnen de onderwijsvisie van de Hoeksteen is brede ontwikkeling één van de pijlers. Het gaat hierbij
o.a. het prikkelen van de nieuwsgierigheid van kinderen:
-Onze wereldoriëntatiemethode Blink sluit hierop aan. Deze willen we nog meer inzetten met
onderzoekend en ontdekkend leren, waarbij kinderen de onderzoekscyclus toepassen op hun eigen
onderzoeksvraag.
-In de dependance is ruimte vrijgekomen om een plaats te realiseren voor activiteiten voor de brede
ontwikkeling. We starten in het voorjaar van 2022 met de inrichting en organisatie hiervan en zetten
dit door in schooljaar 2022-2023.

Uitstroomprofiel: Ontdekkend leren (overige profielen zijn ook bespreekbaar)

Wat biedt de school de student aan begeleiding bij het opstellen en uitvoeren in de groep van het
onderzoek?
➔ Goede begeleiding door een ervaren mentor.
➔ Een team waarin wordt samengewerkt gericht op onderwijsontwikkeling m.b.v. de

instrumenten van Stichting leerKRACHT (bordsessies, lesbezoek, gezamenlijk lesontwerp).
➔ Een enthousiast team dat openstaat voor de inbreng van Pabo studenten.
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