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medewerkers

DE KORF RESULTATEN 2020-2021

schoolplan

onderwijsopbrengsten

De Korf

ADVISERING NAAR VO 
aantal leerlingen per opleiding

Talentontwikkeling leerlingen
Het onderwijsaanbod ten aanzien van Kunst, Cultuur, Wetenschap 
& Techniek is steviger neergezet binnen IPC. De school heeft 
zich aangemeld als Cultuurschool met Kwaliteit en gaat een 
samenwerking aan met organisaties die zich bezighouden met 
Wetenschap & Techniek.

Opbrengstgericht werken verstevigen 
De school is bezig geweest om de kwaliteit van haar 
onderwijsaanbod op het gebied van taal en rekenen verder te 
verstevigen. Zo is er een training gevolgd om cyclisch te werken 
binnen Snappet rekenen en is deze werkwijze geïmplementeerd 
binnen de school.

Verstevigen Pedagogisch klimaat  
Op onze school is sprake van een fijn en veilig klimaat. Het 
afgelopen schooljaar is er extra aandacht geweest voor het 
bevorderen van een positieve houding ten aanzien van leren. 
Komend schooljaar willen dit op een nog hoger niveau brengen, 
door de kinderen meer inbreng te geven in hun eigen leerproces.

scholing alle medewerkers   International Primary Curriculum
  Met Sprongen Vooruit
  1,2,3 Zing
  Cyclisch werken met Snappet rekenonderwijs

individuele scholing
 Master Leadership in education (1)
  Master Leiderschap en Innoatie Kind en Educatie (1)
  Gymopleiding (2)
  BHV (3)
  Kanjercoördinator (2)
  Themalezingen (4)
  1x Master MLE
  1x Master MLIKE

kwaliteit

onderwijs op afstand
Alle leerkrachten hebben dagelijks lessen online gegeven. Het ging 
hier zowel om de instructie van lessen als de sociale interactie met de 
leerlingen. Er was wekelijks en in sommige situaties vaker telefonisch 
contact met de ouders en kinderen. De lessen, opdrachten, filmpjes 
en verwerking van de lessen werd geplaatst op een beveiligde blog. 
Een deel van de kinderen is op school opgevangen gedurende de 
lockdown. Dit ging om kinderen van ouders met een cruciaal beroep 
en om kinderen waarbij het thuisonderwijs niet voldeed aan de 
onderwijsbehoefte van het kind.   

ON D E R B O U W

BOVENBOUWGEREALISEERDE 

ONDERWIJSTIJD 
916
UUR 991

UUR

leerlingen

gemiddeld aantal
leerlingen per klas 20

143 leerlingen 
totaal

inspectie waardering
voldoende

8,3 8,2 tevredenheid
 ouders

leerlingen  

DOOR DE LANDELIJKE SLUITING VAN DE SCHOLEN I.V.M. HET 
CORONAVIRUS MOETEN DEZE UREN ANDER GEWOGEN WORDEN 
DOOR HET ONDERWIJS OP AFSTAND.


