
• Slide 1: wat gaan we doen

• Slide 2: waarom gaan we het doen: meer onderwijs op eigen niveau, meer afwisseling in de manier van leren; ook leren van en 
met elkaar; meer flexibiliteit in inzet leerkrachten; meer flexibiliteit in het opvangen van uitval leerkrachten

• Slide 3: hoofdstructuur 

• Slide 4: inzoom op unit: De Zuiderpolderschool kent 3 units waarbinnen het onderwijs is georganiseerd. Units bestaan uit 50 tot 75 
leerlingen en zijn opgebouwd uit stamgroepen.

• Slide 5: inzoom op stamgroep: Iedere stamgroep bestaat uit leerlingen van verschillende leerjaren.

• Als leerling start je dagelijks in je stamgroep, dit is de basisgroep waar leerlingen hun eigen tafel, spullen en leerkracht hebben. 
Daarbij neemt de leerkracht het dagprogramma met de leerlingen door. Dat programma kan per leerling verschillen.

• Slide 6: inzoom op inhoudelijk onderwijs: Leerlingen volgen de inhoudelijke leerprogramma’s op hun eigen niveau en in de meest 
passende vorm. Dit kan per leerling en per onderdeel anders zijn (klassikaal, circuit-achtig of begeleid-zelfstudie). Hiermee biedt 
de school kleinschalig onderwijs aan, passend bij het niveau en leerstijlen van de leerlingen. Er is een afwisseling tussen leren met 
leerlingen op eigen niveau en gemengde niveaus.

• Slide 7: inzoom op leerpleinen

• Slide 8: wrap-up, (feel good)
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Bij ons op school hebben wij een droom. Daar werken 
wij op dit moment hard aan. 

Bij ons staat de leerling centraal. Daar doen wij het 
voor. 

Op Unitschool de Zuiderpolder willen wij het beste uit 
ieder kind halen. Dat is ons doel.

En dat doen we nét een beetje anders.

Unitonderwijs
Werk in uitvoering



Unitonderwijs
Wat gaat er veranderen?

We gaan – met behoud van de bestaande kracht van de Zuiderpolder – naar een andere indeling van het 
onderwijs. We kiezen voor een nieuwe structuur die meer mogelijkheden geeft om het beste uit de kinderen te 
halen. Het onderwijs wordt hierbij georganiseerd in units, vaste stamgroepen en wisselende leergroepen op 
alle niveaus.

Met meer onderwijs op eigen niveau, meer afwisseling in de manier van leren; en meer leren van en met 
elkaar. Wij leren kinderen vaardigheden aan die nodig zijn voor de vragen van de 21e eeuw.

Ook organisatorisch worden we flexibeler: in de nieuwe structuur wordt het makkelijker om maatwerk te 
bieden, kunnen we optimaal gebruik maken van talenten en ervaringen van onze leerkrachten en kunnen we 
beter anticiperen op krimp en groei en op eventuele uitval of tijdelijk lerarentekort.

Het unitonderwijs is opgebouwd rond het principe: “Ik leer zelf, ik leer samen, ik leer meer”

Iedere leerling is mede-eigenaar van zijn leerproces. Binnen de units krijgen onze leerlingen onder andere in 
circuits op eigen niveau lessen. Een kind bij ons op school weet wat hij leert en kan zelf doelen stellen. Wij 
vinden autonomie belangrijk voor onze leerlingen. Samen met ons houdt de leerling zijn eigen leerontwikkeling 
bij in een portfolio.

“Ik leer...en de leerkracht ook”

Onze leerkrachten leren ook. Als school blijven wij ons ontwikkelen. Deze ontwikkeling doen wij als team 
samen met ouders en soms met vallen en opstaan. Ons team is professioneel en handelt altijd vanuit de 
gedachte: “Draagt wat ik doe bij aan het leren van kinderen”?



Unitonderwijs
De structuur

Unit: onderbouw Unit: middenbouw Unit: bovenbouw

Rekenen 1 Rekenen 2 Rekenen 3 Rekenen 4 Rekenen 5 Rekenen 6 Rekenen 7 Rekenen 8

Taal 1 Taal 2 Taal 3 Taal 4 Taal 5 Taal 6 Taal 7 Taal 8

Leerpleinen 
unit onderbouw

Stamgroep geel

Stamgroep blauw

Stamgroep oranje

Stamgroep groen

Stamgroep paars

Stamgroep violet

Stamgroep kobalt

Stamgroep oker

Leerpleinen
unit middenbouw

Leerpleinen
unit bovenbouw

Instroomgroep rood

De school kent 3 units (met elk 
50 tot 75 leerlingen) waarbinnen 
het onderwijs is georganiseerd.

Leerlingen volgen de 
inhoudelijke leerprogramma’s 
op hun eigen niveau en in de 

meest passende vorm. 

Iedere stamgroep bestaat uit 
leerlingen van verschillende 

leerjaren. In deze groep start je 
de dag en neemt je coach het 
dagprogramma met je door.

In leerpleinen leer je méér: 
Zoals  techniek, muziek, 
creatief en ondernemen.



Unitonderwijs
De unit

De Zuiderpolderschool kent 3 units waarbinnen het onderwijs is georganiseerd. 
Units bestaan uit ongeveer 50 tot 75 leerlingen en zijn opgebouwd uit 
stamgroepen.

De units onderbouw, (leerjaar 0,1,2) middenbouw (leerjaar 3,4,5), bovenbouw 
(leerjaar 6,7,8) worden logische eenheden met daarbinnen een flexibele inzet van 
het leerkrachten-team en de talenten van de leerkrachten.

Het unit-team heeft intensief overleg met elkaar over de leerlingen en de 
individuele leerdoelen. Zij zorgen ervoor dat er een stamgroep-overstijgende blik is 
om alle leerlingen het best mogelijke onderwijs te kunnen bieden.

De leerlingen uit de unit komen elkaar tegen bij bijvoorbeeld leerpleinen, 
themalessen of sociale activiteiten.



Unitonderwijs
De stamgroep

We verwachten het leerjaar 2020/2021 te 
starten met 2 stamgroepen in unit 
onderbouw, 2 in unit middenbouw en 3 in 
unit bovenbouw. Gedurende het schooljaar 
volgt naar verwachting een 3e stamgroep in 
de onderbouw. Afhankelijk van 
instroomaantallen komt er wellicht later een 
3e stamgroep in de middenbouw.

In de ouderinfo van 12-06-2020 is de 
stamgroepindeling gecommuniceerd. 

“Ik leer samen”

In onze stamgroepen leren en praten we over hoe we met elkaar om willen gaan. 
Veiligheid, respect en verantwoordelijkheid zijn hierbij onze kernwoorden. We 
werken samen met anderen én leren van anderen. Bij ons op school zijn we 
betrokken bij elkaar en voelen ons verbonden met elkaar.

Iedere stamgroep bestaat uit leerlingen van verschillende leerjaren. Stamgroepen 
zijn ongeveer 20 tot 25 leerlingen groot.

Als leerling start je dagelijks in je stamgroep. Dit is de basisgroep waar leerlingen 
hun eigen tafel en spullen hebben, met een vertrouwd gezicht voor de groep. 
Daarbij neemt de coach het dagprogramma met de leerlingen door. Dat programma 
kan per leerling verschillen.

Werken in stamgroepen van verschillende leerjaren draagt bij aan de natuurlijke 
ontwikkeling van een kind. Eerst ben je de jongste in een groep en kun je je 
optrekken aan de ouderen, en voor je het weet ben jij één van de oudsten en neem 
jij je jongere klasgenoten mee aan de hand. Een proces dat je 3 keer zult doorlopen 
in je tijd op de Zuiderpolderschool.



Unitonderwijs
Het inhoudelijk onderwijs

“Ik leer zelf”

Leerlingen volgen de inhoudelijke leerprogramma’s zoals rekenen, taal, spelling, 
wereldoriëntatie, etc. op hun eigen niveau en in de meest passende vorm. Dit kan 
per leerling en per onderdeel anders zijn (klassikaal, in circuit-vorm of zelfstudie 
onder begeleiding).

Hiermee biedt de school kleinschalig onderwijs aan, passend bij het niveau en de 
leerstijlen van de leerlingen. Er is een afwisseling tussen leren met leerlingen op het 
eigen niveau en met leerlingen op gemengde niveaus. In dynamische groepjes 
werken leerlingen afwisselend in een stiltelokaal, verwerkingslokaal of 
instructielokaal.

Iedere leerling is mede-eigenaar van zijn leerproces. Een kind bij ons op school 
weet wat hij leert en kan zelf doelen stellen.
Wij vinden autonomie belangrijk voor onze leerlingen. Samen met ons houdt de 
leerling zijn eigen leerontwikkeling bij in een portfolio. 
Daarnaast volgen we de ontwikkeling van de leerlingen ook met de methode- en 
CITO-toetsen.



Unitonderwijs
De leerpleinen

“Ik leer meer”

In onze leerpleinen geven we onze leerlingen iets meer mee. Techniek, muziek, 
creatief en leren ondernemen, dagen onze leerlingen uit op allerlei vlakken. De 
leerpleinen worden afwisselend gegeven door de leerkrachten van de school en 
door externe professionals.

Met alle opgedane vaardigheden leren kinderen meer over zichzelf en ontdekken 
de toekomst.

Leerpleinen worden georganiseerd in wisselende groepen met leerlingen van 
verschillende leerjaren uit de eigen unit.
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Bij ons op school werken we hard aan onze droom.

Dat betekent dat we veranderen. En dat doen we met 
elkaar; ouders en team werken aan de vernieuwing van 
het onderwijs.

Op Unitschool de Zuiderpolder willen wij het beste uit 
ieder kind halen. Dat is ons doel.

En dat doen we nét een beetje anders.

Unitonderwijs
Werk in uitvoering

Verder lezen? www.zuiderpolder.nl/unitonderwijs

https://www.zuiderpolder.nl/unitonderwijs/

