
 

Pedagogische huisstijl van de Jules Verne 

De volgende Pedagogische waarden hanteren wij op school: 

1: Leer je leerling kennen. 
 

De leerkracht 
o legt een kennismakingsbezoek af bij 3 jaar en 10 maanden; 
o van elke groep voert in de derde week van het nieuwe schooljaar een 

kennismakingsgesprek. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen hierbij aanwezig;  
o investeert in een goede relatie met kinderen door met hen in gesprek te blijven; 
o verwelkomt de kinderen elke dag persoonlijk aan de klassendeur en gaat aan het eind 

van de dag mee naar buiten; de kleuterleerkrachten geven alle kinderen een hand; 
o voert kindgesprekken, indien nodig, m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling; 
o kent alle leerlingen bij naam; 
o kent de thuissituatie van de eigen kinderen en heeft hier aandacht voor; 
o spreekt de kinderen consequent en met respect aan op hun sociaal gedrag; 
o hanteert positieve non-verbale uitingen (glimlach, knipoog, duim omhoog of 

schouderklop); 
o maakt bij de start van het schooljaar een sociogram 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Radar; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Schaf zelfevaluatie (ja/nee vragen) af; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Observeren is meer dan kijken. 
 

 
2. Schep een veilige omgeving voor je leerlingen. 
 

De leerkracht 
o houdt zijn emoties onder controle (‘boos spelen’ is iets anders dan ‘boos zijn’); 
o is voorspelbaar in zijn gedrag; 
o is eerlijk, positief en respectvol; 
o zorgt dat de afspraken over hoe we willen omgaan met elkaar zichtbaar in de klas 

hangen; 
o hanteert het stappenplan (‘Ringaanpak’: zie formulieren); 
o grijpt direct in bij pesten en gebruikt een oplossingsgerichte aanpak;  
o stimuleert dat kinderen plagen zelf oplossen door STOP! HOU OP! te zeggen; 
o besteedt op een constructieve manier aandacht aan omgangsafspaken (niet alleen als 

het niet goed gaat); 
o bespreekt conflicten met de groep; 
o gebruikt mediation-technieken om kinderen te helpen hun conflicten op te lossen; 
o hanteert de metafoor van de drie petjes om kinderen bewust te maken van hun 

gedrag; 
o gebruikt enkel functioneel fysiek gedrag; 
o gebruikt de termen ‘opsteker’ en ‘afbreker’; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Draai en praat; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Fouten maken hoort erbij. 

 

 
 
 



 
3. Behandel de leerling altijd met respect. 
 

De leerkracht 
o toont waardering als een leerling inbreng heeft gehad (bijvoorbeeld: dank je wel); 
o heeft goede manieren: blijft kalm, gebruikt een neutrale toon, bedankt kinderen, zegt 

alsjeblieft, sorry, etcetera; 
o geeft opstekers aan de kinderen; 
o benoemt het luistergedrag van de leerlingen positief; 
o maakt voor elk negatief commentaar, minstens vijf positieve opmerkingen om het 

zelfvertrouwen van een leerling te blijven ondersteunen. 

 
4: Werk met passie en plezier. 
 

De leerkracht 
o benoemt zijn eigen gevoelens geregeld in de klas; 
o geniet van de bijzondere momenten in de groep en met collega’s 
o probeert een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé en maakt dit 

bespreekbaar als dit niet lukt. 
 

 
5: Spreek heldere verwachtingen uit naar je klas. 
 

De leerkracht: 
o besteedt op een constructieve manier aandacht aan omgangsafspraken (niet alleen als 

het niet goed gaat); 
o betrekt kinderen bij de regels en afspraken in de klas; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek: De formulering geldt; 
o oefent de slogans van De Vreedzame School en ziet toe op de uitvoering ervan: 

Gangen: 
Ik laat de ander voor gaan. 
Ik gebruik mijn binnenstem. 
Gymzaal: 
We staan allemaal blij in de rij. 
Trappen: 
Op de trappen nemen we rustige stappen. 
Schoolplein: 
Een harde bal doet pijn, een lelijk woord is ook niet fijn. 
Fietsenstalling: 
Doe eens gek, zet je fiets op de juiste plek. 
ICT-lokaal: 
Je bent sociaal in het ICT-lokaal. 
Toilet: 
Na het plassen, handen wassen. 
Aula: 
Dat jij optreedt is al spannend genoeg, samen zorgen wij ervoor dat het leuk en 
gezellig wordt! 
 

 
 
 
 



6: Definieer heldere consequenties voor niet acceptabel gedrag. 
  
 

De leerkracht 
o is duidelijk over wat hij tolereert in de klas; 
o bespreekt de schoolregels in de groep en stelt eigen klassenregels op met de kinderen 

en hangt dit zichtbaar op in de klas; 
o weet en bespreekt welke stappen hij onderneemt wanneer er onacceptabel gedrag 

plaatsvindt in de klas en handelt ernaar; 
o bespreekt met de leerlingen wat ongewenst gedrag in de klas is; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Niet verstorend ingrijpen;  
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Straffen met beleid; 
o gebruikt het stappenplan ongewenst gedrag om kinderen te corrigeren; 
o gebruikt Nadenk formulier 1 om kinderen te laten reflecteren op hun eigen gedrag; 

 

 
7: Voorspelbaarheid is de sleutel. 
 

De leerkracht 
o werkt gestructureerd (klassenritme waarin duidelijke routines herkenbaar zijn); 
o houdt zich aan de planning van de lessen; 
o geeft kinderen binnen de groep taken en verantwoordelijkheden; 
o spreekt kinderen consequent aan op sociaal gedrag; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Drempel; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Weet niet geldt niet; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Positief inkleden; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Klare taal;  
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Afzwaaier; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Efficiënte routines; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach techniek Bliksembeurt. 

 

 
8. Gebruik een aandacht signaal.  
 

De leerkracht 
o gebruikt een aandachtsignaal waardoor een leerling stopt met werken, de leerkracht 

aankijkt en naar hem luistert; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach-techniek Maak een coöperatieve houding 

zichtbaar; 
o traint kinderen en gebruikt de Teach-techniek handpop Rosa(Rechtop zitten, Handen 

Op je schoot, Stil zijn, Juf Aankijken) en het symbool van de Hand: Je bent stil, Je 
handen zijn leeg, Je zit rechtop en Luistert, Je kijkt juf/meester aan. 
 

 
9: Werk samen met collega’s.  
 

De leerkracht 
o deelt successen met collega’s; 
o neemt zelf het initiatief om bij collega’s in de groep te kijken met als doel om van 

elkaar te leren en het onderwijs verder te laten groeien; 
o neemt deel aan intervisiemomenten die gepland worden tijdens teamvergaderingen; 
o heeft een actieve rol tijdens overlegmomenten. 



 

 
10. Werk samen met ouders en verzorgers. 
 

De leerkracht 
o nodigt de ouders in de derde week van het schooljaar uit voor een startgesprek. Het 

doel van dit gesprek is het creëren van contact, verbondenheid en vertrouwen tussen 

school en ouders; 

o verstrekt informatie aan beide ouders m.b.t. alle belangrijke zaken over en voor een 
kind en de informatie vanuit school;  

o voert gesprekken met ouders vanuit gelijkwaardigheid; op afgesproken momenten met 
het kind erbij. De ouder is de ervaringsdeskundige, de leerkracht de professional. 

 
Didactische werkvormen die we hanteren op de Jules Verne 
 
Het GIP-model 
GIP staat voor Groepsgericht en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen en 
kent een vaste organisatievorm. Daarvoor hebben we de volgende afspraken gemaakt die in 
iedere groep gelden, van kleuters tot groep 8: 

 De leerkracht loopt op een vaste manier rondes door de klas langs alle leerlingen; 
 De leerkracht loopt tijdens de les 2 a 3 rondes; startronde (is bedoeld om kinderen 

aan het werk te zetten) en hulprondes, eventueel gekoppeld aan de instructietafel. 
 Ieder kind gebruikt het blokje voor uitgestelde aandacht; groen: je mag iets vragen 

aan je buurman/buurvrouw, oranje: ik wil niet gestoord worden, rood: ik heb hulp 
nodig! 

 Alleen tijdens een ronde krijgen de kinderen aandacht of hulp; 
 De materialen liggen voor de kinderen op een vaste plaats; 
 In iedere groep is een instructietafel waar kinderen extra uitleg kunnen krijgen; 
 In de dagplanning staat vermeld wie aan de instructietafel komt 
 We maken werkafspraken met kinderen die meer aankunnen of juist extra tijd nodig 

hebben. Vanaf groep 3 is er een rode stip om aan te geven wanneer leerlingen hulp 
mogen vragen en wanneer zij zelfstandig moeten werken.  

 Bij kleuters wordt een knuffel op de stoel gezet als symbool voor uitgestelde 
aandacht 

 
 
ADI-model 
Dit model is opgebouwd in zeven fasen: 

 Terugblik. De onderwijsactiviteit start met het ophalen van voorkennis en/of het 
bespreken van het voorgaande werk. 

 Oriëntatie. De leerkracht presenteert het onderwerp van de les. Hij geeft een 
lesoverzicht met eindtijd. Ook benoemt hij de lesdoelen en bespreekt hij het belang 
van de lesstof. 

 Instructie. In kleine stappen onderwijst de leerkracht de leerstof. 
 Begeleide inoefening. Onder begeleiding van de leerkracht oefenen de leerlingen 

de zojuist aangeboden leerstof. 
 Zelfstandige verwerking. In deze fase gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. 
 Evaluatie. Daarna komt de nabespreking van de dingen die goed en minder goed 

gingen. Laat de leerlingen dit zelf benoemen. Controleer of het lesdoel bereikt is. 



 Terug- en vooruitblik. De leerkracht plaatst de les in de context van de andere 
lessen en geeft aan welke vervolgactiviteit komt. Evalueert de les. 

Coöperatieve werkvormen 
Minimaal 2x per week worden coöperatieve werkvormen in gezet. Per lesfase kun je denken 
aan de volgende werkvormen: 

 Terugblik: denken-delen-uitwisselen, om de beurt, interviews, rotonde, genummerde 
hoofden. 

 Oriëntatie: denken-delen-uitwisselen, om de beurt, interviews, rotonde, genummerde 
hoofden. 

 Instructie: denken-delen-uitwisselen, om de beurt, rotonde, genummerde hoofden. 
 Begeleide inoefening: duo’s, denken-delen-uitwisselen, om de beurt, rotonde, 

genummerde hoofden. Gebruik van wisbordjes. 
 Zelfstandige verwerking: duo’s, denken-delen-uitwisselen, flitsen, om de beurt, 

interviews, rotonde, placemat, genummerde hoofden. 
 Evaluatie: denken-delen-uitwisselen, flitsen, interviews, rotonde. 
 Terugblik en vooruitblik: denken-delen-uitwisselen, om de beurt, interviews, rotonde, 

genummerde hoofden. 
 Elke klas heeft een kaartenbakje met coöperatieve werkvormen die ingezet kunnen 

worden. 

 
 


