
De Betere Basisschool 

Op De Dijck functioneert een gedegen management- of coördinatieteam met duidelijke 

verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Dit team is geschoold in het uitvoeren van zijn 

taken. De veranderingsprocessen, die de school zelf aanstuurt, worden goed geborgd en 

geëvalueerd. Vanuit ontwikkelteams worden ideeën in plannen gevat en besproken met het team en 

het management. Een effectieve documentatie en bespreekcultuur zijn vaste elementen. 

KiVa 

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en 

het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de 

sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de 

sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de 

groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er 

een fijne school van!’ 

Sportiviteit en gezondheid 

De kinderen van De Dijck komen veelvuldig met sport en sportiviteit in aanraking. De ouderraad 

neemt de deelname aan meerdere schoolsportwedstrijden voor haar rekening en via gymlessen van 

vakleerkrachten gym en activiteiten in de tussen schoolse opvang ontwikkelen onze kinderen een 

gezond fysiek gestel. Aansluitend hierop wil De Dijck een gezonde school zijn met aandacht voor een 

gezonde voeding en levenshouding. 

Kijk op kinderen: Ran de rups 

De Dijck wil een school zijn, waar kinderen zich veilig voelen en waar zij zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. We houden rekening met de unieke eigenschappen van de kinderen, hun verschillen in 

ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie. Dit doen we door het kind centraal te stellen. 

Om dit te verduidelijken, maken we gebruik van de metafoor “Ran de rups”: 

Het kind is als een kleine rups. Elke leerling is uniek in zijn soort en 

voedt zich gedurende de leerjaren met een veelheid aan cognitieve, 

sociale, emotionele en maatschappelijke vaardigheden om 

vervolgens als een prachtige vlinder met zijn bontgekleurde talenten 

uit te vliegen op de goede hoogte. 

Dit is in ons logo terug te vinden.  

 

EDI 

De Expliciete Directe Instructie (EDI) die wij hanteren,  is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit 
te verhogen en te zorgen voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. EDI geeft 
ons het gereedschap om met alle leerlingen de leerdoelen te bereiken. Door kwalitatief goede 
instructie en leerlingen actief te betrekken bij de inhoud van de lessen, wordt er een grote mate van 
betrokkenheid gerealiseerd, nemen gedragsproblemen af en neemt de leerwinst toe. 

EDI brengt onze leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes 
ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle 
leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden 
willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee in de les. 

 

 


