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Ons onderwijs is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

Uitdagen; kinderen prikkelen om zich verder te ontwikkelen.
Vertrouwen; fouten maken mag, zo lang je er maar van leert.
Verbinden; samenwerken en samen leren, samen kun je meer bereiken.
Flexibiliteit; je kunnen bewegen in een snel veranderende maatschappij.
Durven leren; stap uit je schaduw en wees niet bang.
Wereldburgerschap; de wereld is een stuk groter dan ons dorp.

Basisschool St. Stefanus kent geen traditionele klassen. Wij werken met units van 20-25 leerlingen. Kinderen van 
verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. In elke unit werken 
leerkrachten én een onderwijsassistent. De leerkracht geeft instructies aan een kleine groep leerlingen en houdt 
hierbij rekening met de onderwijsbehoefte van ieder kind. De andere leerlingen van de unit werken in een aparte, 
open ruimte aan hun week- en dagtaken. De onderwijsassistent begeleidt en coacht de leerlingen.



Basisschool St. Stefanus biedt ruimte voor ieder om te leren en leven, een plek waar het kind zichzelf kan zijn. We 
kiezen ervoor om het onderwijs slim te organiseren, met het oog op kwaliteit. Er wordt gewerkt in units, waarbij de 
groeiruimte van leerlingen groot is, alle onderwijstijd benut wordt, zelfstandigheid bevordert wordt, met aandacht 
voor de verschillende onderwijs en begeleidingsbehoefte. Voor kinderen met specifieke of speciale behoeften, 
houden we er rekening mee of inhoudelijk de juiste begeleiding kan worden geboden. Anders zoeken we in overleg 
met ouders een passende plek. Voortdurend zoeken wij naar een balans tussen opbrengstgericht werken en het
welbevinden van kinderen en teamleden. Door af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen, kunnen zij 
zich ontwikkelen en voorbereid worden op een steeds sneller veranderende maatschappij.
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jeugdconsulent gemeente

schoollogopediste
CPO Innovo

samenwerking met ambulante diensten, consulenten gemeente
Beekdaelen, huisarts/schoolarts, logopedisten, CPO, collega's van 
basisscholen in cluster Beekdaelen en met name Bs Hulsberg

Rolstoel toegankelijk, voldoende mogelijkheden voor aparte werkplekken
om zelfstandig te werken of samen te werken



Anders oraganiseren Studiebijeenkomsten, praktijkmomenten 2017-2021

Begrijpend en technisch lezen icm 
woordenschat (DLDWO)

Studiebijeenkomsten, praktijkmomenten 2019-2021

Implementatie nieuwe rekenmethode Vergaderingen, evaluaties 2020-2021

4 sleutels voor een effectieve les studiebijeenkomsten, klassenbezoeken, 
nagesprekken

2019-2021

Onderzoekend leren Studiebijeenkomsten, vergaderingen, 
unitoverleggen i.s.m. Bs Hulsberg

2020-2021


