
 

 

 

Wat is het PYP? 

Het PYP is een internationaal 
onderwijsprogramma. Het is ontworpen door het 
IB en het is onderdeel van een programma voor 
kinderen van 3-18 jaar. Het PYP is voor kinderen 
van 3-12 jaar. 

Wereldwijd zijn er 5.175 scholen in 157 landen die 
één of meer programma’s van het IB aanbieden. In 
totaal bieden 1.467 scholen het PYP aan.  

Waarom kiezen we voor het PYP? 

Het PYP is een programma dat kinderen uitnodigt 
om op actieve en zelfstandige wijze te leren leren. 
Zij leren zelfstandig kennis te zoeken en toe te 
passen door middel van het doen van onderzoek. 
Ook hebben zij inbreng in de inhoud van hun 
onderwijs; iedereen leert beter als er interesse is 
in de leerstof. De juf of meester zorgt ervoor dat 
de leerlingen de kerndoelen behalen. Zij of hij 
bewaakt het onderwijsproces. 

Daarnaast bereidt het PYP kinderen ook voor op 
het leven en werken in een multi-culturele wereld. 
Hen wordt geleerd dat we allemaal rechten en 
verantwoordelijkheden hebben en dat we, 
ondanks onze verschillen, allemaal gelijk zijn. 

 

 Een nieuw programma 

Dit schooljaar voert de Mgr. Bekkersschool een 
nieuw onderwijsprogramma in. We gaan werken 
volgens het Primary Years Programme (PYP) van het 
Internationaal Baccalaureaat (IB). Met dit 
programma bereiden we onze leerlingen voor op de 
toekomst. We helpen ze de kennis, vaardigheden en 
levenshouding te leren die ze nodig hebben om hun 
potentieel te bereiken. 
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  Daarnaast leren kinderen hoe zij op een 
positieve manier kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Dit gebeurt door middel van de 
leerlingkenmerken. Dit zijn tien universele 
eigenschappen die binnen iedere cultuur 
passen. Als mens zijn wij: onderzoekers, 
ruimdenkend, principieel, dapper, denkers, 
evenwichtig, communicatief, zorgzaam, 
reflectief, en geïnformeerd. 

Om succes te ervaren in het leven, is het 
belangrijk dat naast kennis ook vaardigheden 
worden geleerd die gebruikt kunnen worden 
om zowel binnen als buiten de school nieuwe 
dingen te leren. De leerbenadering helpt 
leerlingen hierbij. Deze kan worden 
onderverdeeld in de volgende vaardigheden: 

• Sociale vaardigheden   

• Onderzoeksvaardigheden  

• Denkvaardigheden  

• Communicatieve vaardigheden  

• Zelfredzaamheid  
 
 

 

 

Het PYP geeft kinderen de 
kennis en vaardigheden die hen 

helpen succesvol te zijn in de 
21ste eeuw. 

  

Hoe werkt het PYP? 

Het PYP leert kinderen leren door middel van 
onderzoekend leren. Gedurende het 
schooljaar komen zes thema’s aan de orde . 
Alles dat de kinderen op school moeten 
leren, komt in deze thema’s aan de orde. 
Omdat kinderen zelf hun kennis zoeken en 
toepassen, worden geen lesmethodes meer 
gebruikt. Deze vakgebied- overstijgende 
manier van leren zorgt ervoor dat kinderen 
verbindingen kunnen maken met wat ze 
eerder hebben geleerd.  

 

 

Samen met de onderzoekende manier van leren, 
zorgen leerlingkenmerken en leeraanpak ervoor 
kinderen zich in alle situaties leren redden. 
Daarnaast leren zij ook dat ze de regie over hun 
eigen leven mogen voeren en dat ze zelf invloed 
kunnen uitoefenen op hun omgeving. Het 
Internationaal Baccalaureaat hecht tevens grote 
waarde aan het cultiveren van een internationale 
mindset. Wij delen deze wereld en iedereen heeft 
er recht op een plekje, waarbij hij of zij zichzelf mag 
zijn. 
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