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Alle leerlingen die op De Werft zitten krijgen een doordacht aanbod gericht op 
een stevige basis rondom taal, rekenen, lezen, etc. Om een doorgaande, 
inhoudelijke lijn te hebben maken we gebruik van verschillende methodes. Maar, 
we weten ook dat iedere groep weer anders is. Dit betekent dat we regelmatig 
kijken wat de groep of juist de individuele leerling nodig heeft, en welke aanpak 
dan het beste past. Daarnaast zetten we als school in op vaardigheden die 
leerlingen nu, maar vooral ook later kunnen gebruiken: zelfstandigheid, keuzes 
maken, samenwerken, verantwoordelijkheid, presenteren en verschillende 
digitale vaardigheden. 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich vooral ontwikkelen ten opzichte van 
zichzelf. Hierbij houden wij rekening met onder andere leerstrategieën, tempo en 
talentontwikkeling. We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen, maar we 
gaan zeker niet voorbij aan het opdoen van succeservaringen. 

We werken op De Werft met methodes die differentiatie binnen een groep 
mogelijk maken. De basisvakken worden dan ook op minimaal drie niveaus 
aangeboden. Wanneer er buiten deze drie niveaus nog een (extra) 
ondersteuningsvraag blijft bestaan, verkennen we in overleg met de intern 
begeleider de interventie-mogelijkheden die we eventueel buiten de klas kunnen 
bieden. 

We werken onder andere met de methodes Kleuterplein en Rekenplein in de 
onderbouw. In groep 3 wordt er gewerkt met  Veilig leren lezen om het leesproces 
vorm te geven. Daarnaast zetten we vanaf groep 3 Wereld in Getallen 5 in en 
vanaf groep 4 gebruiken we Blink! 

Dit zijn natuurlijk slechts enkele voorbeelden van methodes die zorgen voor de 
rode draad en inhoud van ons onderwijs. Naast alle methodes hebben alle 
leerlingen ook hun eigen inlog voor INOSweb. Dit is de digitale leeromgeving van 
INOS. Via INOSweb kunnen alle leerlingen, van groep 1 tot 8 in een veilige 
omgeving met verschillende software (extra) oefenen of ontdekken. Deze 
omgeving is eigenlijk een soort digitaal klaslokaal, waar van alles mogelijk is of 
gemaakt wordt door de leerkracht. INOSweb biedt een veilig platform waar 
leerkracht en leerlingen elkaar ook zouden kunnen ontmoeten (zoals ten tijde van 
Corona).  

Mogelijkheden alom, zelfs vanuit thuis kunnen leerlingen inloggen mocht het 
nodig zijn. 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/kleuters-en-peuters/kleuterplein.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/kleuters-en-peuters/rekenplein.htm
https://www.zwijsen.nl/lesmethodes/veilig-leren-lezen/
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm
https://blink.nl/

