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Het pedagogisch en didactisch concept:
Basisschool de Maasköpkes is een kleine dorpsschool in Borgharen en heeft rond de 90 leerlingen. Borgharen is een
buitenwijk van Maastricht. Ongeveer 75% van de leerlingen komt uit het eigen dorp, de overige leerlingen komen
vanuit verschillende omliggende wijken en dorpen. Basisschool de Maasköpkes bestaat uit een team van bevlogen
leerkrachten, die zowel fulltime als parttime werken.
Er is sprake van interne deskundigheid binnen het team. Teamleden beschikken over diverse master-diploma’ s
c.q. specialismen op het gebied van taal/lezen, rekenen en gedrag.
De kracht van basisschool de Maasköpkes is de verbinding die de school heeft met het dorp. De school is
laagdrempelig en er wordt veel samengwerkt met verenigingen, ouders en instanties. De ouderbetrokkenheid is
hoog en ouders ondersteunen de school in de breedste zin van het woord, denkende aan Tussen schoolse opvang
(TSO), vrijwilligerswerk in de klassen, het organiseren van en ondersteunen bij vieringen. De kleinschaligheid van
deze dorpsschool heeft als voordeel dat iedereen elkaar kent en de lijntjes tussen leerkrachten, intern begeleider,
directie, ouders en andere externen kort zijn.
Basisschool de Maasköpkes werkt met combinatiegroepen. De school is ambitieus en heeft hoge verwachtingen,
waarbij nagestreefd wordt dat leerlingen middels convergente differentiatie periodedoelen halen. In de ochtend
staat het basiscurriculum centraal en bieden we een gedegen aanbod op de basisvakken. In de middaguren bieden
we thematisch onderwijs waarin samen ontdekken, samen spelen en samen leren centraal staan. Zaakvakken en
creatieve vakken worden gebundeld binnen dit thematisch werken. Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek IPC
(International Primary Curriculum) bij de groepen 3 t/m 8. In groep 1 / 2 wordt gedurende de gehele dag
thematisch aan een brede ontwikkeling gewerkt m.b.v. de methode Kleuterplein. Dit schooljaar onderzoeken wij
verschillende kleutermethoden/methodieken en streven wij ernaar om onze verouderde methode te vervangen
door een nieuwe, passende bij onze herijkte visie op het jonge kind. Aandacht voor de brede ontwikkeling van onze
kinderen en hun talenten, middels o.a. sport -en cultuureducatie, vinden wij ook belangrijk. Vandaar dat we
beschikken over een vakleerkracht voor de gymles en vandaar onze keuze om deel te nemen aan het programma
Toon Je Talent. We zijn verder trots op de samenwerking tussen onze vakleerkracht voor muziek en leden van de
fanfare. Zij leren ieder jaar onze leerlingen van groep 6 een blaasinstrument te bespelen.
Structuur, orde, rust en regelmaat zijn belangrijke aspecten binnen ons onderwijs. Basisschool de Maasköpkes doet
een hoog beroep op de mate van zelfstandigheid van de kinderen. Stapsgewijs wordt de zelfstandigheid in de loop
der jaren vergroot. Het vergroten van de zelfstandigheid heeft als bijkomend doel om meer tijd voor de leerkracht
te genereren. Deze tijd heeft de leerkracht nodig om aandacht te geven aan leerlingen met specifieke onderwijs- en
ondersteuningsbehoeften. Middels een goede klassenorganisatie – en management wordt er naar gestreefd dat
alle leerlingen effectief kunnen werken en leren op hun niveau. Dit gebeurt in principe in de eigen (combinatie)
groep, aangezien wij het belangrijk vinden dat de leerkracht goed zicht houdt op de ontwikkeling van de eigen
leerlingen en er voldoende momenten op een dag zijn om zaken vanuit eerdere momenten terug te pakken. Alleen
indien wenselijk voor de ontwikkeling van de individuele leerling of leerlingen wordt er groepsdoorbrekend gewerkt.
Op het gebied van het vak begrijpend lezen wordt er binnen de bovenbouw sinds dit schooljaar wél bewust
groepsdoorbrekend gewerkt.
Er wordt verder binnen onze school bewust gekozen voor methodes 'op papier' en ICT zien wij hierbij vooral als
ondersteunend, zoals de methodegebonden software. Basisschool de Maasköpkes biedt een mooi aanbod aan onze
plusleerlingen. Dit aanbod bestaat uit begeleiding van leerkrachten, leerlingen, het vormgeven en verdiepen van het
aanbod en het opstellen van beleid. Leerlingen met specifieke onderwijs-en ondersteuningsbehoeften worden zo
snel mogelijk in beeld gebracht. Er worden groepsplannen en groepsoverzichten gemaakt waarin alle leerlingen, in
drie subgroepen, staan beschreven. Constateren we na zorgvuldige analyses en evaluaties, dat de leerling de
mogelijkheden niet heeft om het niveau van de groep te volgen, dan wordt, indien mogelijk ouders, op zoek gaan
naar een plek die wel de ondersteuning kan bieden, binnen het samenwerkingsverband.

De kern van het pedagogisch en didactisch concept
Basisschool de Maasköpkes is een "Gezonde en Veilige" dorpsschool in Maastricht; stadsdeel Borgharen. De school
is cognitief ingesteld waarbij gestreefd wordt dat leerlingen, vanuit convergente differentiatie, periodedoelen halen.
De school is ambitieus en heeft hoge verwachtingen die al jaren tot goede resultaten leiden. In de ochtend staan de
basisvakken centraal; lezen, taal en rekenen. In de middaguren worden de zaakvakken en creatieve vakken
gebundeld binnen thematisch werken middels de methodiek IPC. In de kleutergroepen wordt de hele dag
thematisch gewerkt. Indien nodig en mogelijk wordt de leerstof groepsdoorbrekend aangeboden, echter vinden wij
het belangrijk dat de vaste leerkracht goed zicht houdt op de ontwikkeling van de leerlingen in zijn of haar groep en
er voldoende momenten op een dag zijn om zaken vanuit eerdere momenten terug te pakken met een of meerdere
leerlingen. Voor de basisvakken zijn en worden gedegen keuzes gemaakt voor goede papieren methodes, ICT is
hierbij ondersteunend.
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Specialist rekenen
Specialist gedrag 2x

Adelante
Ergotherapie

Ergotherapie
Ambulant begeleiding

Team Jeugd
Jeugdarts

Logopedie

PMT training

Levelwerk + andere materialen voor het aanbod in de plusgroep.
Snappet voor enkele leerlingen.
Laptops. Wiebelkussens. Hoofdtelefoons. Study Buddies. Prowiseborden.
Meer-en hoogbegaafdheid: aanbod binnen groepen (1 t/m 8) aanbod
buiten de groep 1x per week. Ergotherapie 1 dag per week in school.
Screening alle lln eind gr 2. PMT-training 1 dag. Peuteropvang 4 ochtenden.
Liften aanwezig.
Inpandige speelzaal.

Leerlingen laten reflecteren op hun eigen
leerproces: eigen doelen stellen en
vorderingen bijhouden.

Met team bespreken, afspraken maken,
uitvoeren in de groep, evalueren en
bijstellen.

Schooljaar 2020-2021

Vorderingen SEO en executieve functies

Samen SCOl invullen, vervolg bepalen,
uitvoeren, evalueren en bijstellen. Zie
jaarplan.

Oktober 2020
bijeenkomst team,
vervolg schooljaar
2020-2021

Implementatie rekenmethode WIG5 en
Teambijeenkomsten, klasbezoeken door
rekenbeleid.
kartrekker rekenen. Zie jaarplan.
Groepsdoorbrekend begr. lezen: interventie
vanuit de diepteanalyse
Oriëntatie, kiezen en aanshaffen van
nieuwe kleutermethodiek.

Zie jaarplan

Tegemoet komen aan de
onderwijsbehoeften van de meer-en
hoogbegaafde leerlingen olv HB-specialist
en beleid maken.

Zie jaarplan

Schooljaar 2020-2021

