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Kennismaken

Een impressie van leerjaar 1

• Leerkrachten: Mandy, Marleen, Carmen en Herman

• Domeindocenten: Sjanneke, Inge, Ronald, Anja en Olatz

• Projectleiding: Maaike

• Directie: Debby en Klaas

https://www.facebook.com/deleeronderneming.nl/videos/2180596248629475/


De LeerOnderneming

• Instroom na groep 6 van de basisschool

• Volledig onderwijsaanbod voor kinderen van 10 

tot 14 jaar

• Uitstromen naar klas 3 van het VO

• Leren door Doen

• Het gaat allemaal om de ontwikkeling en 

groei van de talenten en mogelijkheden van het 

kind 



De structuur, waarmee 

willen wij dit bereiken

• Leerdoelen

• Domeinen

• Modules

• Bouwstenen

• Rubrics

• Digitale ondersteuning

• Reflectieweken

• Toetsing

• Simulise



De Leerdoelen

De leerdoelen die in deze 4 leerjaren voorbij horen 

te komen zijn bij de verschillende Domeinen en over 

de verschillende jaren ondergebracht.



Onze Domeinen



• Specifiek onderdeel van de LeerOnderneming

• Meer uren lichamelijke opvoeding

• Koken

• Aansluiting bij ontwikkeling puberbrein – Help ik 

word puber, Hoi ik ben puber!

• Verzorging/ seksualiteit

• Jij die mij ik maakt, identiteitsvorming

• Loopbaanoriëntatie en vooruit dromen

Care & Choice

Een impressie van Care & Choice

https://youtu.be/9SenXEic_88


Onze Modules

• Een module (uitdaging) bestaat uit geschakelde 

samenhangende opdrachten binnen een domein 

• Het jaarritme kent 6 periodes van 6 weken. Iedere 

periode wordt afgesloten met een reflectieweek met 

voorgangsgesprekken en presentaties

• Tijdens zo’n periode wordt er gewerkt aan modules uit 

verschillende domeinen d.m.v. leeractiviteiten. 

Een impressie van Culture

https://youtu.be/xrEQNm6iHkM


De leerlijn binnen de LeerOnderneming, 

hoe willen wij dit bereiken

• Leren Door Doen is uitgangspunt

• De bouwstenen zijn cruciaal voor persoonlijke 

ontwikkeling, ontwikkeling van vaardigheden, en 

deze zijn gekoppeld aan feedback m.b.v. rubrics



Vaardigheden: De Bouwstenen

gedragsvaardigheid leervaardigheid

kennisleervaardigheid



De leerlijn binnen de LeerOnderneming

Voor iedere bouwsteen zijn de rubrics op drie 

niveaus beschreven waarmee de mate van 

vaardigheid van deze bouwsteen wordt aangeduid.

De drie niveaus zijn develop, main en expert.
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Simulise

• Toegang tot de opdrachten

• Online portfolio

• Feedbackinstrument voor leerlingen, 

leerkrachten en ouders

• Aanvullend op Parnassys en Magister



De leerlijn binnen de LeerOnderneming

• Er ontstaan gaandeweg (leerjaar 3 en 4) grotere 

kennisdomeinen en zodoende meer 

domeinoverstijgende opdrachten

• voorkennis/begrippen-kaarten

• Inzet ‘domeindocenten’ uit het VO voor 

begeleiding en feedup, feedback, feedforward en 

beoordeling 



Taalbeleid

Richtlijnen voor:

- Referntieniveaus

- Mondelinge taalvaardigheid

- Schriftelijke opdrachten

- Taalverzorging

- Woordenschat

Schriftelijke opdrachten E-Mail

Schrijfplan
Handleiding / 
instructietekst

Uiteenzetting Website artikel
Betoog Mondelinge presentaties
Blog Pitch
Brief Spreekbeurt
Interview Spelling
Verslag Werkwoordspelling
Ingezonden stuk Woordenschat

Achtergrondartikel
Moeilijke 
woordenstrategie

Taalverzorging
Formuleren
Leestekens



Taalonderwijs 

Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans

Uitgangspunten

• Vooraf bepaald taalniveau eind LO4

• Referentiekaders taal ( en rekenen)

• Minimumeisen grammatica, woordenschat en 

spelling

• Automatiseren onderdeel van onderwijs

• Digitale programma’s buiten de modules om



Reflectie en toetsing

• Reflectieweken

• Presentaties

• Voortgangsgesprekken 

• Toetsen leerlingvolgsysteem



Digitale ondersteuning

• Chromebooks

• Simulise

• Snappet

• Nieuwsbegrip XL

• Groove me

• Bettermarks

• Studyflow



Aanmeld-, intake- en plaatsingsprocedure

• Aanmelden via de website 

www.deleeronderneming.nl  t/m woensdag 4 maart

• Motivatie van kind en ouder

• Intakecommissie – gesprek kind, ouder en school –

Allyssia Sevenhuijsen en Maaike Ouwerkerk

Betrokken ouders



Vervolgbijeenkomst voor ouders

Op woensdagavond 19 februari van 

19.00 uur tot 20.30 uur bij 

De LeerOnderneming.

Meeloopmiddagen voor de kinderen

Maandag 3 februari 9:00-11:30
Maandag 10 februari 9:00-11:30
Maandag 17 februari 9:00-11:30



Vragen?



Dank voor jullie belangstelling

Wij zien jullie graag op de 

volgende bijeenkomst op 

19 februari!


