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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

FEEDBACK GEVEN - In 2023 worden ons pedagogisch klimaat en 

veiligheid en ons didactisch handelen binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld 

Aanleiding voor dit project 

Tijdens het themabezoek 'didactisch handelen' van de Inspectie in maart 2020 kwam naar voren dat 
we ons didactisch handelen kunnen verbeteren m.b.t. het feedback geven richting leerlingen. We 
geven wel feedback, maar dit zou specifieker kunnen en dan met name gericht op het proces.  

 

Huidige situatie 

We hebben behoefte aan tips en handvatten voor het geven van meer procesgerichte feedback 
richting leerlingen.  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023: 

• Feedback vindt continu plaats door zowel de leerkracht, medeleerlingen en de leerling zelf. 

• De feedback is met name gericht op het proces/de aanpak en zelfregulering. 

• Kinderen reflecteren regelmatig op hun leerproces. 

• Er zijn verschillende vormen van leergesprekken; deze maken deel uit van de kwaliteits- en 
zorgcyclus.  

 

Doelen voor dit jaar 

Aan het einde van dit schooljaar: 

• vindt feedback regelmatig plaats door zowel de leerkracht, medeleerlingen en de leerling 
zelf; 

• is de feedback gericht op het proces/de aanpak; 

• reflecteren kinderen regelmatig op hun leerproces. 

• hebben we bovenstaande doelen behaald met behulp van Freek Velthausz die ons in dit 
proces begeleid heeft.  

 
Tijdsplanning 

oktober tussenevaluatie team 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Taalonderwijs 

LEVEND TAALONDERWIJS - In 2023 biedt onze school 

gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 (zoals beschreven in de 

notitie ‘Gepersonaliseerd Leren) 

Aanleiding voor dit project 

Twee jaar geleden zijn we begonnen met Levend Taalonderwijs.  

 

Huidige situatie 

De 'vrije teksten' hebben in iedere groep een vaste plek in het onderwijs gekregen. Bij iedere klas 
hangen de vrije teksten op het raam en bovendien wordt vanaf groep 3 in iedere groep een tekst van 
de week gekozen. Deze is in een aantal groepen aanleiding voor verdiepingsopdrachten op het 
gebied van taal. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Levend Taalonderwijs is uitgangspunt voor het taalonderwijs bij ons op school en vormt de basis voor 
ons kerndoeldekkend aanbod op het gebied van taal.  

 

Doelen voor dit jaar 

Aan het einde van dit schooljaar: 

• hebben we onze doorgaande lijn m.b.t. vrije teksten geëvalueerd en waar nodig bijgesteld; 

• hebben we een verdiepingsslag geslagen op het gebied van Levend Taalonderwijs; 

• zijn we begeleid door Freek Velthausz en hebben we gebruik gemaakt van zijn expertise om 
ons taalonderwijs te optimaliseren. 

 
Tijdsplanning 

oktober tussenevaluatie team 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Taalonderwijs 

AANBOD TECHNISCH LEZEN - In 2023 worden ons pedagogisch 

klimaat en veiligheid en ons didactisch handelen binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld. 

Aanleiding voor dit project 

De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op het pedagogisch klimaat, veiligheid en het didactisch 
handelen. Afgelopen schooljaar hebben we een themabezoek 'didactisch handelen' gehad van de 
Inspectie. De inspecteur was tevreden over ons didactisch handelen.  

 

Huidige situatie 

De didactiek en aanbod met betrekking tot technisch lezen moet worden verbeterd, waarbij de 
doorgaande lijn van belang is.  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

 

• In 2022-2023 is ons pedagogisch klimaat en veiligheid en ons didactisch handelen binnen ons 
eigen kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld. 

• In 2023 is een doorgaande lijn te zien op het gebied van didactisch handelen. Er wordt 
doelgericht instructie gegeven, waarbij de leerlingen zoveel mogelijk zelf bepalen of ze de 
instructie nodig hebben. Er wordt groeps-overstijgend gewerkt: dat wil zeggen dat er 
mogelijkheden zijn om instructies in andere groepen te volgen. Hiervoor zijn de instructies 
van de verschillende groepen op elkaar afgestemd. Leerlingen die geen instructie volgen, 
beslissen veelal zelf of ze gaan werken op het leerplein als ze zelfstandig willen werken of op 
het samenwerkingsplein als ze willen overleggen of samenwerken. De leerkrachten 
functioneren als coach voor de leerlingen bij het plannen en reflecteren op hun werk. 
Hiervoor worden leergesprekken gehouden. De leerlingen krijgen gedurende hun 
schoolloopbaan steeds meer verantwoordelijkheid in het plannen, organiseren en de 
verslaglegging van de leergesprekken. In groep 8 ligt de verantwoordelijkheid hierbij voor 80 
% bij de leerlingen.  

 

Doelen voor dit jaar 

Aan het einde van dit schooljaar: 

• is er een doorgaande lijn op het gebied van technisch lezen v.w.b. het aanbod; 

• hebben we afspraken gemaakt m.b.t. ons didactisch handelen van technisch lezen, zodat ook 
op dit vlak een doorgaande lijn gewaarborgd wordt. 

 
Tijdsplanning 

oktober tussenevaluatie team 
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Implementeren 
Onderwijs  |  Techniekonderwijs 

LEERLIJN W&T GEÏNTEGREERD IN ATELIERS - In 2023 is de 

ontwikkeling naar een duurzame organisatie zichtbaar. 

Aanleiding voor dit project 

In 2020 is iedere school in Nederland verplicht structureel 'wetenschap en techniek' aan te bieden in 
het onderwijs.  

 

Huidige situatie 

Bij ons op school heeft 'wetenschap en techniek' nog geen vaste plek in ons onderwijs en is er dus 
ook geen doorgaande lijn in opbouw en aanbod van groep 1 t/m 8.  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 
In 2023 is de ontwikkeling naar een duurzame organisatie zichtbaar in een leerlijn 'wetenschap en 
techniek' . Leerlingen leren met behulp van de 21e eeuwse vaardigheden onderzoek te doen naar de 
problemen en oplossingen rond duurzaamheid. Hierbij is veel ruimte voor praktisch experimenteren. 
Daarnaast worden leerlingen uitgedaagd informatie te zoeken over de nieuwste ontwikkelingen in de 
wetenschap en techniek en hierover te schrijven en te discussiëren. Daarbij worden de leerdoelen 
van bijvoorbeeld taal geïntegreerd aangeboden evenals vele andere vakken. Leerlingen kiezen zoveel 
mogelijk zelf de onderwerpen uit, stellen hun eigen werkgroepen samen en bepalen hun werkwijze 
en planning. Een onderwerp wordt afgesloten met een presentatie, afhankelijk van het onderwerp al 
dan niet schoolbreed. Reflecteren op proces en resultaat en het geven van feedback zijn doelen 
waaraan dan tegelijkertijd wordt gewerkt.  
 

Doelen voor dit jaar 

Aan het eind van dit schooljaar: 

• is wetenschap en techniek geïntegreerd in onze ateliers; 

• is er een doorgaande leerlijn voor groep 1 t/m 8 m.b.t. het aanbod wetenschap en techniek. 
 
Tijdsplanning 

oktober tussenevaluatie team 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

DOORGAANDE LIJN DALTON - In 2023 biedt onze school 

gepersonaliseerd leren aan in minimaal fase 4 (zoals beschreven in de 

notitie ‘Gepersonaliseerd Leren’); 

Aanleiding voor dit project 

Op het gebied van gepersonaliseerd leren bevinden wij ons als school op een aantal gebieden in fase 
4 en op een aantal in fase 3 (zie fasenmodel gepersonaliseerd onderwijs Primenius).  

 

Huidige situatie 

Gepersonaliseerd leren is duidelijk zichtbaar binnen ons Daltononderwijs. Leerlingen krijgen 
bijvoorbeeld de ruimte om zelf keuzes te maken wat betreft planning, leerdoelen en instructies. 
Daarnaast is er een goede balans tussen de inzet van ICT en het gebruik van concrete materialen. 
Hetzelfde geldt op het gebied van instructie, werkvormen en lesmateriaal. Er is een gevarieerd 
aanbod en het eigenaarschap van de leerlingen is vergroot. De afgelopen jaren is er in de 
verschillende bouwen veel gedaan en ontwikkeld en nu is het tijd om gezamenlijke afspraken te 
maken en doelen te stellen om zo de doorgaande lijn te kunnen waarborgen.  
In het voorjaar van 2021 krijgen we de Daltonvisitatie. Ons Daltonhandboek moet worden 
geactualiseerd en we willen de doorgaande lijn binnen ons gepersonaliseerde Daltononderwijs 
duidelijk hebben, zodat dit in groep 1 t/m 8 zichtbaar is.  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 biedt onze school gepersonaliseerd leren aan in fase 4 van het fasemodel. Voor onze school 
betekent dit:  

• Leerlingen hebben zicht op hun eigen kennis en vaardigheden, weten zelf aan welke doelen 
zij willen gaan werken en hoe. 

• Leerlingen kunnen realistisch reflecteren op zowel hun leerproces als op hun leerprestaties. 

• Leerlingen kunnen aan de leerkracht aangeven hoe hun planning er uit ziet en wat zij 
daarvoor nodig hebben. Hierin is een opbouwende lijn te zien van groep 1 t/m 8, waarbij 
80% van de leerlingen in groep 8 kan aangeven wat ze wanneer doen en wat zij daarvoor 
nodig hebben.  

• De leerkracht functioneert het grootste gedeelte van de lesdag als coach.  
 

Doelen voor dit jaar 

Aan het einde van schooljaar 2020-2021: 

• is er een doorgaande lijn zichtbaar in ons Daltononderwijs; 

• staat in ons Daltonboek beschreven hoe we invulling geven aan Daltononderwijs op onze 
school; 

• is het eigenaarschap van leerlingen vergroot, doordat de leerling invloed heeft op wat, waar, 
wanneer, volgorde, hoe, materiaal, presentatie, vastleggen. 
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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

PORTFOLIO - In 2023 biedt onze school gepersonaliseerd leren aan in 

minimaal fase 4 (zoals beschreven in de notitie ‘Gepersonaliseerd 

Leren') 

Aanleiding voor dit project 

Het huidige portfolio (rapport) is gedateerd en sluit onvoldoende aan bij ons onderwijs.  

 

Huidige situatie 

Op dit moment bestaat het portfolio uit een rapport- en een showgedeelte. Het rapport wordt door 
zowel de leerling als door de leerkracht ingevuld. Tijdens het portfoliogesprek presenteert de leerling 
zijn/haar portfolio aan de ouder(s) en de leerkracht geeft extra uitleg of invulling aan het gesprek 
indien nodig.  
 
Tijdens schooljaar 2019-2020 is een start gemaakt door een werkgroep 'portfolio'. De uitkomsten van 
dit overleg vormen uitgangspunt voor het nieuwe schooljaar om verder te kunnen. Deze werkgroep 
zal presenteren wat ze reeds hebben besproken. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

In 2023 is er sprake van een portfolio dat wordt samengesteld door de leerling i.o.m. de leerkracht 
en geeft inzicht in doelen, voortgang en onderwijsbehoeften op een breed vlak. 

 

Doelen voor dit jaar 

Aan het einde van dit schooljaar: 

• hebben we bepaald wat de inhoud van het portfolio moet zijn; 

• hebben we de input van team, leerlingen en ouders hierin meegenomen; 

• is er een format waarmee we in schooljaar 2021-2022 kunnen starten. 
 
Tijdsplanning 

oktober tussenevaluatie team 
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Ontwikkelen 
Personeel  |  Ontwikkeling 

INZET MEER-/HOOGBEGAAFDHEIDSCOÖRDINATOR - In 2023 zetten 

we de expertise van onze medewerkers breed en duurzaam in.       

Aanleiding voor dit project 

Een bepaalde groep leerlingen bij ons op school heeft behoefte aan extra uitdaging. Deze groep 
bestaat uit diverse leerlingen uit groep 1 t/m 8. 

 

Huidige situatie 

Tot nu toe kregen de leerlingen de extra uitdaging aangeboden in hun eigen groep door hun eigen 
leerkracht en bij uitzondering door een andere leerkracht die een klein groepje extra uitdaging bood. 
De structuur en het aanbod verschilt, waardoor deze leerlingen niet optimaal kunnen profiteren van 
een passend onderwijsaanbod. Een van de leerkrachten is specialist meer- en hoogbegaafdheid, 
maar kan deze taak niet binnen haar les- en klasgebonden uren uitvoeren.  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

 

In 2023: 

• Binnen de gehele school wordt gebruik gemaakt van de kwaliteiten en talenten van alle 
teamleden. De expertise wordt ingezet voor ateliers, keuzewerk en/of doe-klas/plusklas. 

• Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt waarbij de specifieke kwaliteiten van alle teamleden 
worden ingezet. 

 

Doelen voor dit jaar 

Aan het einde van dit schooljaar: 
- is de specialist meer- en hoogbegaafdheid 1 dag per week uitgeroosterd geweest voor de 
begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 
- hebben de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben deze gestructureerd en weloverwogen 
aangeboden gekregen; 
- is duidelijk welke leerlingen in aanmerking komen voor extra begeleiding. 

 
Tijdsplanning 

oktober tussenevaluatie team 

 


