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Het kind en de medewerker 

centraal op het podium 

van het leven 

Voorwoord  

Voor u ligt alweer het laatste schooljaarplan van schoolplanperiode 2019-2023. Dat betekent dat wij 

komend schooljaar ons plan voor de nieuwe 4-jarenperiode gaan vormgeven. Het huidige schoolplan 

geeft ons, naast de gevolgen van de pandemie, nog voldoende ontwikkelingsruimte om er weer een 

leerzaam jaar in 2022-2023 van te maken. Een jaar waarin wij vanuit onze kwaliteitscultuur verder 

zullen bouwen aan de drie programmalijnen:  

1- Formatief handelen en continuous improvement 

2- Kennis- en Maakonderwijs 

3- Sociaal en emotionele ontwikkeling 

Onze school werkt samen met SBO Bernardus in hetzelfde gebouw. We maken gebruik van elkaars 

kwaliteiten. We organiseren groeps- en schooldoorbrekend wanneer dit het podium voor het kind 

sterker en veiliger maakt. We kijken als recensent naar de ontwikkelingen en gebruiken deze 

informatie om goed te regisseren. Samen maken we het podium waar we ieder kind graag op zien 

stralen! 

Wij hopen ten zeerste dat in schooljaar 2022-2023 het kind en de leerkracht weer het scenario 

bepalen, en niet de pandemie of andere omstandigheden in deze wereld. Het kind en de medewerker 

centraal op het podium van het leven. Dat is onze missie! Dat is onze kracht en daar geloven wij in!  

We wensen u veel leesplezier. 

 

Mede namens het team, 

Christa Somers  

Directeur basisschool De Triangel 
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Wist u dat wij een Gezonde School zijn? 

BS de Triangel en SBO Bernardus hebben in februari 2022 het themacertificaat 

Welbevinden behaald. Structureel werken aan welbevinden zorgt voor een fijnere sfeer op 

school en in de klas. In een veilig leerklimaat mag iedereen zichzelf zijn, mogen fouten 

worden gemaakt, vertonen leerlingen gepast sociaal gedrag en verzuimen leerkrachten 

minder. Dat komt de leerprestaties ten goede.  

Welbevinden is een thema dat na de coronacrisis zeker aandacht behoeft. We zijn trots op 

het behalen van dit vignet. Het is een waardering voor alle kinderen en medewerkers die 

iedere dag vanuit vertrouwen hard werken aan het welbevinden voor elkaar en voor 

zichzelf. Op een school zijn veel sociale situaties waarvan je kunt leren. Ieder op z’n eigen 

manier, ieder met evenveel plezier!  
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Hoofdstuk 1 De totstandkoming van het schooljaarplan  

Als uitgangspunt voor dit schooljaarplan gebruiken we het schoolplan voor de planperiode 2019- 

2023. Hierin staan de ontwikkelingen voor deze periode beschreven. In dit document blikken we 

terug op hoe we in schooljaar 2021-2022 hieraan invulling hebben gegeven. Ook kijken we vooruit op 

schooljaar 2022-2023.  

De kernwaarden, missie en visie van De Triangel zijn leidend voor de vormgeving en uitvoering van 

dit schooljaarplan. De kernwaarden geven kort een beeld van wie we willen zijn als school en vanuit 

welke overtuigingen we willen werken, te weten: 

✓ Het Kind en de Leerkracht centraal op het Podium in het Veilige en Vertrouwde Kind-

centrum. 

✓ Het kind toont zijn talenten en kwaliteiten op het Podium. 

✓ Het kind is eigenaar van zijn leerproces. 

✓ Het kind is creatief in denken en doen.  

✓ Het kind is digitaal geletterd en mediawijs. 

✓ Het kind leert en werkt samen en dat biedt veel kansen. 

 

Naast dat het schooljaarplan een intern document is; dit wil zeggen dat het ‘t interne proces van 

kwaliteitszorg en cultuur dient aan te sturen en te coördineren, is het een document waarmee wij 

verantwoording afleggen aan Bevoegd Gezag, Inspectie, ouders en verzorgers.  

Vertrouwen, verbinding en vakmanschap  

De plannen en ontwikkelingen die beschreven worden zijn tot stand gekomen op een manier die 

kenmerkend is voor onze school: in gezamenlijkheid met team, ouders en leerlingen hebben we 

nagedacht over de school die we nu zijn en vervolgens waar we als school naartoe willen. Daarmee is 

het een plan van ons allemaal waarmee we vol vertrouwen op De Triangel onderwijs zullen 

aanbieden.  

De medezeggenschapsraad heeft formeel advies over het schooljaarplan uitgebracht op 27 juni 2022. 
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Hoofdstuk 2 Wie wij zijn! 

De Triangel neemt als samenwerkingsschool in de gemeenschap een belangrijke plaats in. We 

hechten aan waarden en normen, waarbij we kunnen spreken van vernieuwing in samenspel met 

traditie.  

Onze missie bestaat uit het bieden van een degelijke basis aan kinderen om een leven lang te leren, 

zodat zij zich voortdurend kunnen ontwikkelen, aansluiting verwerven met het voortgezet onderwijs 

en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving functioneren. Onze school heeft kwaliteit, 

innovatie en partnerschap hoog in het vaandel staan.  

De specifieke missie van De Triangel is:  

• We gaan uit van kwaliteiten en talenten van leerling en leerkracht.  

• We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en alle medewerkers.  

• We spreken ons vertrouwen uit over wat kinderen kunnen en waarbij kinderen leren 

verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.  

De Triangel is een school waar veiligheid en geborgenheid heerst, waar de ontwikkeling van 

zelfstandigheid voorop staat. De Triangel is een school waar het creëren van een optimaal 

zelfvertrouwen nagestreefd wordt. Vanuit deze doelen biedt onze school gedegen en vernieuwend 

onderwijs aan. Wij hebben elkaar hard nodig. We leven in een veranderende maatschappij. Steeds 

meer opvoedende taken komen op school terecht. Samen met SBO Bernardus staan we open en zien 

het belang van reflectie op het handelen van ons en op de omgeving. Samen zijn we onderweg: 

leerlingen, ouders en leerkrachten. We maken gebruik van school- en groepsdoorbrekend onderwijs. 

We willen leerlingen zelf verantwoordelijk maken voor hun ontwikkeling.  

Visie op lesgeven  

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, 

hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben 

voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich 

gekend weet.  

Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, reflecterend 

vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 

• interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs 

• onderwijs op maat geven: differentiëren en afstemmen  

• gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)  

• een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen  

• kinderen zelfstandig (samen) laten werken  

• geven van procesgerichte feedback  

 

Visie op leren  

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op 

diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op 

verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen 

samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de 

kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde en/of verrijkte 

instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra 

ondersteuningsbehoeften. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. 
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Formatieverdeling: 

Inzet directeur      0,3 fte  

Inzet managementondersteuner   0,5 fte  

Inzet Interne begeleider    0,8 fte  

inzet specialist Jonge Kind     0,2 fte  

Inzet Onderwijzend Personeel      13,1 fte  

Inzet onderwijs ondersteunend personeel   2,2 fte  

Inzet onderwijs ondersteunend personeel  

zonder lesgevende taken    0,9670 

Externe inhuur: lees- en spellingspecialist, Kumulus en Mad Science 

 

Leerjaren en leerlingaantallen: 

Leerjaar 1  31 kinderen (dit is incl. de instromers tot en met de zomervakantie) 

Leerjaar 2  34 kinderen  

Leerjaar 3  28 kinderen 

Leerjaar 4  24 kinderen 

Leerjaar 5  23 kinderen 

Leerjaar 6  36 kinderen 

Leerjaar 7  31 kinderen 

Leerjaar 8  49 kinderen 

 

Dit resulteert in de volgende groepsindeling: 

3 kleutergroepen 

Groep 3 

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6a 

Groep 6b 

Groep 7 

Groep 8a 

Groep 8b 

 

Wij kennen de volgende specialismen in ons huis: 

Specialist Jonge Kind     Kim Duijkers  

Specialist Meer- en hoogbegaafdheid    Susanne Swelsen  

Specialist Gedrag Mirka Reinartz + Karen Höwel + Susanne 

Swelsen 

Specialist Rekenen     Bart Goffin + Karen Höwel 

Specialist Taal/Lezen     Jenny Kikken 

Specialist Het Jonge Kind    Fransje Sips en Andrea Bours 

Specialist Coaching en Begeleiding   Karen Höwel 

Specialist Remedial Teaching    Karen Höwel 

 

De schooltaken zijn verdeeld op teamniveau. Elk teamlid heeft zijn eigen jaartaak. Deze is 

omschreven in het programma "Cupella". 
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Hoofdstuk 3 Waar staan we en wat gaan we doen? 

Door corona zijn de onderwijsontwikkelingen vanuit schoolplan 2019-2023 niet geheel volgens plan 

verlopen. Toch hebben wij steeds in gezamenlijkheid bekeken wat de kinderen nu en straks nodig 

hebben. We zijn niet in het moment blijven staan. We hebben ook de (middel)lange termijndoelen 

als stip op de horizon gehouden. 

Het is onmogelijk om altijd alles goed te doen. We kunnen heel veel, maar dat kan niet tegelijkertijd. 

Om ontwikkelingen goed te laten verlopen, maken wij keuzes. De juiste keuzes om de leerling en de 

medewerker centraal op het podium te plaatsen.  

In het najaar van 2020 hebben we meerdere inhoudelijke ontmoetingen binnen de teams gehad. 

Doel was: 

- Beeld krijgen van het huidige onderwijs 
- Beeld krijgen van de gewenste onderwijsdoelen 
- Prioriteiten stellen voor deze schoolplanperiode (‘niet alles hoeft vandaag’) 

 

Deze herijking heeft geleid tot een aantal programmalijnen. De eerste drie programmalijnen zijn voor 

beide scholen met uiteraard de schooleigen kleur erin. De vierde programmalijn is specifiek voor de 

Triangel en de vijfde programmalijn betreft ontwikkelingen die van extern onze school binnenkomen. 
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3.1 Programmalijn 1 Formatief handelen 

Toetsing als kans om te leren voor ALLE leerlingen 

Kort samengevat: 

Het gaat er bij formatief handelen om dat je als leraar handelt met het oog op de te bereiken 

leerdoelen.  

Je beantwoordt, samen met de leerlingen, steeds twee vragen:  

1. Waar staan we ten opzichte van het leerdoel?  

2. En wat moeten we gaan doen om richting het te bereiken leerdoel te komen?  

Het antwoord op deze vragen leidt tot handelen van de leraar en de leerling. 

 

Onze collectieve ambitie: 

Bij kansengelijkheid gaat het om het voorkomen of opheffen van de invloed van 

achtergrondkenmerken. Door onze leerkrachten te professionaliseren in het bieden van gelijke 

kansen. Gelijke kansen ontstaan wanneer leerstapjes direct kunnen worden verkleind of vergroot. 

Het hebben van hoge verwachtingen is hierbij van groot belang. Formatief handelen gaat over het 

bieden van de juiste kansen voor de kinderen! 

De programmalijn ‘formatief handelen’ is daarom een hele stevige pijler in ons onderwijs. Het kent 

veel raakvlakken met de programmalijn ‘aanbod op maat’ 

 

Wat hebben we gerealiseerd? En wat zijn de effecten hiervan? 

 

Om goed te weten wat onze kinderen nodig hebben in de zone van de naaste ontwikkeling hebben 

wij ons in 2020 getraind in het voeren van kindgesprekken. Het effect voor het formatief handelen is 

het gevolg van de informatie die dankzij de kindgesprekken duidelijk wordt. De leerling is zich bewust 

van zijn of haar ontwikkelingen en vorderingen die gemaakt zijn richting het gestelde doel. De 

leerkracht stimuleert dit door in een kindgesprek vragen te stellen gericht op feedup, feedback en 

feedforward. Tegelijkertijd heeft dit ook effect op het leerkrachthandelen. De leerkracht heeft veel 

informatie van het kind en er zijn samen keuzes gemaakt voor de volgende stap in de ontwikkeling.  

 

 

Waar helpen kindgesprekken bij? 

Kindgesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van kinderen duidelijker in beeld te krijgen, zijn 

nuttig omdat ze de pedagogische relatie versterken, vergroten de persoonlijke betrokkenheid en 

motivatie, verbeteren de werkhouding, stimuleren verschillende 21e eeuwse vaardigheden en 

hebben een positieve invloed op het welbevinden van kinderen en worden door kinderen 

gewaardeerd omdat er serieus naar hen geluisterd wordt. 
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Kleine lus-
overleg

MT: grote lus-
doelen en 
wekelijks 

terugkoppeling 
kleine lus

PLG Formatief 
handelen

In schooljaar 2021-2022 hebben we eerst een stapje terug gemaakt, zodat ook alle medewerkers die 

niet vanaf het begin van de invoering Continuous Improvement van Jay Marino betrokken waren, 

konden meedoen aan deze ontwikkeling. Daarbij is duidelijk de verbinding gemaakt met formatief 

handelen.  

Formatief leren handelen als team zorgt voor een verbetering in de kwaliteitscultuur. Dat is een van 

de effecten die wij samen al snel merkten. Vanuit een Professionele LeerGroep (PLG), samengesteld 

met medewerkers uit beide teams, zijn de ontwikkelstappen steeds uitgezet. Het ontwerpen van het 

proces gebeurt in dit overleg. Het MT (directie en IB) heeft ook op schoolniveau doelen vastgesteld  

en vertaald naar de praktische invulling hiervan. Dit is zichtbaar op de datamuur.  

 

Een effect hiervan was dat we ook zelf ervoeren wat deze werkwijze teweegbrengt (eigenaarschap 

en gezamenlijke ambitie), maar ook dat de verbinding tussen de kleine lus en de grote lus zeer 

regelmatig het gespreksonderwerp was. Dit helpt aan alle kanten, want als je niet weet waarom je 

iets doet, heb je geen idee of wat je doet ertoe doet (Kirschner, 2009).  

Nieuw waren ook de wekelijks kleine-lusoverleggen. Deze vonden plaats binnen de unit/bouw. In dit 

overleg worden de groepsdoelen, de resultaten, de aanpak en de vervolgstap besproken. Er wordt 

geanalyseerd, kennis gedeeld, maar vooral ook veel vragen gesteld om de betreffende tot 

zelfinzichten (eigenaarschap) te laten komen. Middels de werkvorm van intervisie worden er 

casussen behandeld. Effecten hiervan zijn dat ieder zich gesteund voelt om samen het onderwijs aan 

te bieden. Niemand staat alleen, we doen het samen en we doen het professioneel. We staan open 

voor feedback om er van te leren. Het kind staat centraal; voor de kinderen doen we dit.  

Het is een werkwijze die ertoe doet. Het draagt bij aan het behalen van de doelen van de kleine lus, 

maar zeker ook aan de grote lusdoelen. We zijn trots op hoe iedere unit en bouw dit proces is 

ingegaan in een tijd van onzekerheid en hoge werkdruk door de pandemie en diverse 

onderwijsvormen die verwacht werden. Het verdient nog ontwikkeling, maar de basis is gelegd. 
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Tijdens de implementatie heeft de PLG zich laten spiegelen door o.a. Dominique Sluijsmans, expert 

op het gebied van formatief handelen. Hierbij werd nadrukkelijk de link gelegd met het type doel 

waarvoor bij de kleine lus wordt gekozen. Wat is het doel en waarom kiezen we voor dit doel. We 

merkten hierbij dat er vanuit Continuous improvement vooral wordt gekozen voor prestatiedoelen 

(‘Samen schrijven we 365 van de 400 woorden goed’), terwijl we bij het formatief handelen vooral 

insteken op leerdoelen (‘aan het eind van deze periode kunnen de kinderen uitleggen hoe zij de som 

278 + 345 cijferend kunnen oplossen’). Het stellen van leerdoelen geeft richting aan het 

leerkrachthandelen. Het stellen van prestatiedoelen geeft juist hoge verwachtingen en groeiambitie 

weer. Beide zijn goed, mits ze beredeneerd worden ingezet.  

Ook met dit inzicht gaan wij verder aan de slag, zodat we de juiste doelen op de juiste momenten 

inzetten.  

 

Van schooldoelen naar groepsdoelen naar persoonlijke doelen.  

Aan de hand van de groepsdoelen kan ieder kind (met behulp van de leerkracht) zijn of haar 
persoonlijke doelen stellen. Voor het ene kind zal dat betekenen dat de lat hoger wordt gelegd dan 
het groepsdoel en voor een ander juist lager. Ieder kind kan de eigen vorderingen bijhouden in een 
portfolio. Zo wordt de groep, maar ook ieder kind persoonlijk uitgedaagd om te werken aan haalbare 
doelen. Ook de evaluatie van de doelen, de reflectie op eigen werkhouding en gouden momenten 
van de leerling krijgen een plaats in het portfolio.  
 
 

  
Waarom werken met het portfolio? 
 

Volgens Adema (2007) zijn er verschillende redenen om te werken met portfolio’s. Als eerste 

reden benoemt hij het zelfvertrouwen en de motivatie. Door het werken met portfolio’s worden 

kinderen niet vergeleken met andere kinderen, maar met zichzelf. Er wordt gekeken naar wat een 

kind zelf al kan, weet en begrijpt. Dit wordt vergeleken met wat een kind nog niet kon, wist of 

begreep, op deze manier krijgt een kind inzicht in zijn eigen ontwikkeling. Dit draagt bij aan het 
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vergroten van het zelfvertrouwen en het gevoel van competentie en daarmee indirect aan de 

motivatie voor en betrokkenheid bij het leren (Adema, 2007). Een leerling krijgt op deze manier 

inzicht in het eigen leerproces, dit is tevens ook de volgende reden.   
 

De leerling ontwikkelt een beeld van zijn eigen leerproces. Dit doet hij door het selecteren, 

verzamelen en bewaren van werk. De producten worden door de leerlingen gereflecteerd, waardoor 

de leerling uiteindelijk ook zijn eigen leerproces reflecteert. Reflecteren is dus ook een reden om te 

kiezen voor portfolio’s.   
 

Kinderen leren tijdens het reflecteren zichzelf vragen te stellen als; wat heb ik geleerd? Hoe doe 

ik het in vergelijking met de vorige keer? En hoe heb ik het ervaren? Na het reflecteren kan de 

leerling weer nieuwe doelen en leeractiviteiten vormen. Het opstellen van nieuwe doelen leidt tot 

interactie. Leerlingen praten hier onderling over maar ook met de leerkracht. Het werken met 

portfolio’s roept ook interactie op naar ouders. Leerlingen kunnen hun portfolio aan ouders laten 

zien en praten hier samen over.   
 

Als laatste noemt Adema (2007) eigenaarschap en eigen verantwoording. De leerling is zelf de 

eigenaar van het portfolio, dus is de leerling degene die verantwoordelijk is voor zijn eigen 

leerproces.  

  
 
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich eigenaar voelen van hun leerproces, dat ze gemotiveerd 
raken door de realistische en acceptabele doelen, dat ze elkaar helpen en samen trots zijn op ieder 
stapje dat zij maken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen een goed zelfbeeld hebben en dat 
wederzijds respect beleven, zich veilig voelen en een hoog welbevinden ervaren. Kindgesprekken en 
het leerlingenportfolio zijn hiervoor belangrijke instrumenten. In het portfolio willen we de volgende 
items terugzien:  
  

• Feedup/feedback op prestaties  
• Leerplan in het eigen dossier kunnen plaatsen (zelfregie)  
• Inzicht in de behaalde prestaties en waarderingen   
• Inzicht in de brede talentontwikkeling van het kind  
• Gouden momenten / trotswerkjes  
• Zowel cognitief als sociaal emotioneel  
• Het portfolio moet de basis zijn waarop een leerlinggeleid oudergesprek kan worden 
gevoerd.  

  
In het huidige portfolio staat al een stevige basis. Na oriëntatie en veldonderzoek heeft de PLG 
Formatief Handelen besloten dat we uitgaan van deze basis en deze uitbreiden om een duidelijkere 
schoollijn en een beter inzicht in het proces van de leerontwikkeling te krijgen. Daarbij willen we het 
geschikt maken voor het leerlinggeleid oudergesprek. Uiteraard passend bij de leeftijden van de 
kinderen.   
  
In schooljaar 2021-2022 hebben we het ontwerp hiervoor gemaakt. In het komende schooljaar wordt 

dit geïmplementeerd en gaan we ons voorbereiden op de volgende stap: het leerlinggeleide 

oudergesprek. 
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Daarnaast hebben we in schooljaar 2021-2022 een leerlingencommissie en een oudercommissie 

geformeerd. Met deze commissies bespreken we de ontwikkeling van formatief handelen en sociaal 

en emotionele ontwikkeling. Voor formatief handelen hebben zij ons o.a. feedback gegeven op het 

leerlingenportfolio. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen waardoor het voor ouders beter 

begrepen kon worden.  

Line-up in programma ‘formatief handelen’ 

In schooljaar 2022-2023 gaan we verder op de ingeslagen weg. Concreet zijn dit de vervolgacties: 

- De aanpak betreffende grote en kleine lus continueren we en waar mogelijk maken we de 

verdieping door ook met collegiale consultatie te gaan werken. 

- De werkwijze van Continuous Improvement wordt verder geïmplementeerd. De 

groepsmissie, groepsafspraken, groepsdoelen en datamuur komt opnieuw aan de orde. 

Specifiek staan we ook komend jaar stil bij het stellen van de groepsdoelen (prestatiedoel of 

leerdoel). 

- We maken de volgende stap binnen Continuous Improvement. De werkwijze van het 

leerlingenportfolio i.c.m. de kindgesprekken is in alle groepen terug te zien. De inhoud kent 

een basis die voor iedere groep hetzelfde is en mag daarnaast een groepseigen invulling 

hebben. De kinderen worden voorbereid op het voeren van leerlinggeleide 

oudergesprekken. Deze vinden komend schooljaar voor het eerst plaats.  

- De werkwijze van de leerlingencommissie en oudercommissie zetten we voort, waarbij we 

voornamelijk inzoomen op het leerlingenportfolio en het leerlinggeleide oudergesprek (bij 

het gespreksonderwerp: formatief handelen). 

Tevens ontwerpt de PLG formatief handelen een kwaliteitskaart over deze werkwijze, zodat het een 

stevige plek binnen onze kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur krijgt en borging gegarandeerd wordt. 

Op de volgende pagina staat onze werkwijze binnen formatief handelen afgebeeld. 
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3.2 Programmalijn 2 Kennis- en Maakonderwijs 

Onze collectieve ambitie: 

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal 

kunnen functioneren in de 21e eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een 

kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen 

we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en -constructie, om innovatie. In de 

derde plaats is het een feit, dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen 

vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere 

speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht 

besteden aan de 21st century skills:  

• Samenwerking en communicatie  

• Kennisconstructie  

• ICT gebruik en mediawijsheid  

• Creativiteit in denken en doen 

In deze PLG combineren we een aantal al goed lopende processen in De Kindercirkel om zo samen 

effectiever te werken aan kennisontwikkeling en het Maakonderwijs. 

Hierbij willen we de competenties van onze medewerkers zoveel als mogelijk benutten. Vanwege de 

coronaperiode heeft dit beperkt plaatsgevonden in 2021-2022.  

Voor de digitale geletterdheid is nog een slag te slaan. Hoewel kinderen en medewerkers door het 

afstandsonderwijs zeer ervaren zijn geraakt met diverse programma’s, gaat het in deze om de 

volgende ontwikkeling:  

 

 

Computational thinking                                                                        Mediawijsheid  

 

 

Informatievaardigheden                                                                   ICT-basisvaardigheden 
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Wat hebben we gerealiseerd? En wat zijn de effecten hiervan? 

 
De PLG Kennis- en Maakonderwijs is aan de slag gegaan met het vertalen van onze ambitie naar de 

wensen van de nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Meerdere methodes zijn onderzocht en 

bekeken. Uiteindelijk zijn twee methodes gekozen om als pilot in de klassen uit te proberen. De 

Methode Naud, Meander en Brandaan is uiteindelijk gekozen om vanaf maart 2022 te worden 

geïmplementeerd.  

Het proces om tot de nieuwe methode te komen werd behoorlijk belemmerd door de lockdowns, het 

hybride-onderwijs en het steeds inhalen van gemiste instructies en/of toetsen. Het heeft ertoe geleid 

dat het tempo is vertraagd, zodat de keuze wel beredeneerd kon worden gemaakt. De ambitie die 

we ons hadden gesteld is niet in het verwachte tempo gerealiseerd. We hebben hierin bewust een 

pas op de plaats gemaakt. 

 

Ook het Maakonderwijs heeft door de pandemie op een lager pitje gestaan. De samenwerking met 

externen kon nog niet in die mate plaatsvinden als wij zouden wensen. Mad Science is uitgesteld, 

Toon je Talent heeft wel enkele projecten kunnen doen. De koppeling met Kennisonderwijs was 

hierin nog niet voorzien. Op SBO Bernardus is een leerkracht een aantal dagdelen vrijgeroosterd voor 

het Maakonderwijs. Echter doordat de methode pas veel later werd geïmplementeerd en doordat de 

leerkracht zeer frequent is ingezet voor de klas heeft dit nog niet het resultaat behaald wat wij 

zouden willen. De momenten dat het wel is doorgegaan zijn wel zeer positief bevallen. De effecten 

hiervan waren o.a. dat de beleving van de kinderen een stimulans kreeg. Kinderen waren zeer 

gemotiveerd en verheugden zich op deze lessen. De vaardigheid van de kinderen (o.a. samenwerken, 

plannen, taakinitiatie, probleemoplossend vermogen) werd in het bijzonder aangesproken. 

 

De implementatie van de ICT methode Delta de Draak hebben we uitgesteld. Deze zou hebben 

plaatsgevonden in de Week van de Mediawijsheid, maar de pandemie maakte het onmogelijk om 

hieraan de juiste focus te geven. Wel hebben we een ICT-markt georganiseerd voor alle 

medewerkers waarbij we hebben ingezoomd op ICT en Wet AVG, maar ook op ICT-mogelijkheden in 

de klas. Dit heeft geleid tot veel enthousiasme onder medewerkers. Sporadisch is er ook al 

geëxperimenteerd, maar we missen hierin nog een schoollijn.  

 

Bovenstaande wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten op het gebied van ICT. Het schooljaar 

kenmerkte zich door hybride-onderwijs. Hierin hebben de medewerkers behoorlijke stappen gezet, 

maar deze vorm van onderwijs werkt helaas zeer onrustig en werkdrukverhogend. Er kwamen veel 

bijkomstigheden bij kijken. Te denken valt aan: 

- Het niet kunnen inloggen vanuit thuis, ondanks de voorbereidingen.  

- De updates die zich op de meest onmogelijke momenten aandienden.  

- Het niet meer flexibel om kunnen gaan met het lesrooster, waardoor direct passend 

onderwijs onder druk kwam te staan.  

- De vragen van ouders die graag hun kinderen wilden helpen, maar waardoor de leerkracht 

lestijd inleverde.  

Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om het hybride-onderwijs te beëindigen toen de pandemie in 

een nieuwe fase kwam en kinderen alleen nog thuis hoefden te blijven als ze zelf positief getest 

waren. Hierdoor kon er weer beter met focus en concentratie gewerkt worden. 
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Line-up in programma ‘Kennis- en Maakonderwijs’ 

De methode voor wereldoriëntatie zetten we dusdanig in dat we eerst aan kennisoverdracht doen en 
vervolgens de kinderen de kennis laten beleven. Hiertoe dienen zij gebruik te maken van meerdere 
vaardigheden, met name de studievaardigheden. Beleven gebeurt wanneer emoties worden 
gekoppeld aan kennis en vaardigheden. Creativiteit is daarom van groot belang. Creativiteit beslaat 
een groot geheel, zoals cultuur en techniek.  
We koppelen daarom de cultuursubsidie en de onderwijsontwikkeling op ICT en techniekgebied ook 
aan het kennis- en maakonderwijs. 
 

• Eind schooljaar 2022-2023 hebben leerkrachten meer inhoudelijke kennis over het waarom 
en waartoe van kennis en maakonderwijs. 

• Eind schooljaar 2022-2023 is de methode Delta de Draak geïmplementeerd. 

• Eind schooljaar 2022-2023 zijn er minimaal twee schoolbrede thema’s uitgewerkt waarbij 
kennis- en maakonderwijs samenkomt. Dit valt samen in de Kinderboekenweek (thema ‘Gi-
ga-groen’) en in de laatste periode van het schooljaar (thema ‘de wereld’). 

• Eind schooljaar 2022-2023 heeft het Maakonderwijs ook een vaste plek in het 
leerlingenportfolio. 
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3.3 Programmalijn 3 Veilige leer- en leefomgeving 

Onze collectieve ambitie 

Onze omgang op school is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. We willen kinderen 

bewust maken van gedrag dat wel en niet hoort, dit is echter een ontwikkelingsproces. Kinderen 

zoeken grenzen op en hebben grenzen nodig. Je zou kunnen zeggen dat ieder kind het recht heeft 

om grenzen op te zoeken en te weten waarom dit de grens is. Het sociale ontwikkelingsveld is echter 

niet voor ieder gemakkelijk te begrijpen. Het lezen van emoties, het uiten van emoties en het 

adequaat handelen is een wereld vol ongeschreven regels. Reflecteren, persoonlijke aandacht en 

nabij contact zijn daarom essentieel voor zowel kinderen als team.  

De Kanjertraining doet heel veel met kinderen en schept een goed sociaal klimaat in de groep en op 

school. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te 

worden in de groep. Door tijdens de training zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te 

stellen. Kinderen wordt geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die 

ze maken.      

De kanjertaal is een taal die zich richt op vertrouwen en feedback vanuit de vier petten. Duidelijk is 

dat je altijd een keuze hebt en dat er grenzen zijn bij bepaalde keuzes.  

De sociale wereld voor kinderen met ADHD en/of autisme nog lastiger te begrijpen. In een wereld vol 

prikkels dienen zij de juiste prikkels te filteren en daar adequaat op te leren reageren. Dit is lastige 

route vol obstakels. Een aantal obstakels kunnen echter worden verminderd door de omgeving 

prikkelarmer te maken (leerpleinen en klassen), door tijd te nemen om elkaar goed te leren kennen 

(kindgesprekken) en door duidelijke structuren af te spreken (regels) en je daar aan te houden. 

In het project willen we nadrukkelijk aanhaken op reeds ingezette ontwikkelingen, met name: 

- Het fundament (beide scholen kenmerken zich met een positief schoolklimaat. De basis is 
sterk!) 

- De groepsmissie (deze zorgt voor een gedragen visie waarbij kinderen als collectief worden 
aangesproken elkaar te helpen) 

- MirKi training (als extra aanbod in de ontwikkeling) 
- Mediawijsheid (als onderdeel bij programmalijn Kennis- en Maakonderwijs) 
- De kindgesprekken en leerlinggeleide oudergesprekken waarbij we de kinderen goed leren 

kennen en welke een ‘boost’ zijn voor de relatie. 

 

Wat hebben we gerealiseerd? En wat zijn de effecten hiervan? 

 

Alle leerkrachten, onderwijsondersteuners, intern begeleiders en directieleden hebben de 

basiscursus van de Kanjertraining dit schooljaar gevolgd. Een deel heeft het vervolg gedaan, omdat zij 

licentie A reeds hadden. Van elke school heeft tevens een leerkracht de kanjercoördinatorendag 

gevolgd. 

Binnen de PLG sociaal emotionele ontwikkeling is de implementatie begeleid. Ondanks de pandemie 

mogen we deze implementatie succesvol noemen. De effecten zien we iedere dag in de praktijk. 

Kinderen worden via een en dezelfde wijze aangesproken op gedrag, waarbij het vertrouwen en de 

goede intentie de onderliggers zijn. Daar waar het moeilijk blijft, wordt ook een beroep op de andere 

kinderen gedaan zodat het onfunctionele gedrag niet wordt gevoed.  

Tevens hebben we vastgesteld wat wanneer wordt gedaan bij wenselijk, niet functioneel of niet 

acceptabel gedrag. Deze schoolafspraken ‘Zo zijn onze manieren’ zijn gedeeld met kinderen en 

ouders. We merken dat dit nog verdere aandacht behoeft, omdat wanneer er sprake is van 
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gevoelens van onmacht niet altijd volgens deze afspraken wordt 

gehandeld. We vinden het van belang dat kinderen uit gevoelens van 

onvermogen worden gehaald, maar de werkwijze dient wel duidelijk, 

eenduidig en voorspelbaar te zijn. Gedrag is altijd interactie en dat 

maakt dat de volwassene een wezenlijke invloed hierop kan hebben. 

Kinderen kunnen soms overprikkeld zijn door allerlei factoren. 

Gedragingen uit onvermogen kunnen dan ontstaan. Met de 

Kanjertraining hebben wij een positieve tool in handen om preventief 

te werken bij niet functioneel gedrag en emoties en te bouwen aan de 

relatie met het kind. Dat dit niet altijd lukt, heeft niet altijd te maken 

met de methode of met de volwassene. Denk hierbij aan: wisselen 

van medicatie, uithuisplaatsingen, beschadigd door trauma en/of 

andere oorzaken. 

 

De Kanjertraining heeft echter ook positieve effecten op kinderen met andere gedragingen. 

Bijvoorbeeld het kind dat terugdeinst of continu conflicten vermijdt. Door de verhalen en de 

oefeningen in de Kanjertraining kan ieder zich herkennen in personages en gedragingen, waardoor 

zelfacceptatie vergemakkelijkt wordt.  

In de leerlingen en oudercommissie is de Kanjertraining ook gespreksonderwerp. We horen veel 

positieve geluiden, zoals dat kinderen thuis ook gedrag middels de Kanjertraining uitleggen en 

weerleggen.  

 

Vanwege de pandemie en de Wet AVG hebben we wel veel informatie over de Kanjertraining kunnen 

geven, maar nog weinig beleving kunnen meegeven. De praktijkdag zal hierin een eerste zet zijn.  

Het observatiesysteem KanVas geeft ons veel informatie over het groepsklimaat, maar ook over de 

beleving van de leerkracht en de beleving van de kinderen. De gegevens maken dat we op sociaal 

emotioneel gebied een goed en betrouwbaar beeld hebben en beredeneerd vervolgstappen kunnen 

maken. Het vraagt wel nog aandacht in de communicatie. Hoe en wanneer worden rapportages 

besproken en wanneer laten we ook ouders een lijst invullen om te komen tot vervolgstappen. Op de 

laatste cursusdag is dit grotendeels aan de orde geweest, maar implementatie moet nog 

plaatsvinden.  

 

Line-up in programma ‘sociaal en emotionele ontwikkeling’.  

 

De implementatie van de Kanjertraining zal komend schooljaar worden voortgezet. Het dient 

verankerd te worden in ons handelen. De basis is gelegd, maar verdieping is nog noodzakelijk. De 

aandacht dient erop gevestigd te blijven door in de kleine lus-overleggen en in de teamvergaderingen 

frequent de Kanjertraining terug te laten komen, evenals bij de leerlingen- en oudercommissie. De 

PLG SEO zal een kwaliteitskaart hiervoor ontwikkelen waarin onze werkwijze wordt vastgelegd en 

geborgd.  

 

Verder willen we in 2022-2023 werk maken van het kunnen doseren en omgaan met prikkels in de 

schoolomgeving. Hiertoe is het van belang dat kinderen prikkels weten te onderscheiden en kunnen 

voelen wanneer het te veel van hen vraagt. Leren om zichzelf in pauzestand te plaatsen en weer 

verantwoordelijkheid te kunnen dragen dient gefaciliteerd te worden. We geven hiervoor ook 

letterlijk en fysiek de ruimte middels Chill-plekjes die helpen bij prikkelverwerking maar ook bij 

emotie-regulatie en lichamelijke ongemakken. Met name kinderen met autisme en/of AD(H)D 

hebben hier behoefte aan.  
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Onze leerlingencommissie zegt hier het volgende over: 

- Het moet geschikt zijn voor 1 leerling; 

- Er moet een klok in het huisje hangen, zodat de leerlingen weten hoeveel tijd ze in het huisje 

mogen zitten; 

- Het huisje moet dienen voor leerlingen die boos zijn, daarnaast ook voor leerlingen die 

verdrietig of moe zijn; 

- Er mag niet veel materiaal in de huisjes staan, ze zijn voor de rust. Maar er moet wel iets te 

doen zijn; 

- Je moet in het chill-huisje lekker kunnen ontspannen. 

 

3.4 Programmalijn 4 Aanbod op Maat 

Wij hebben een samenwerking bestaande uit 6 basisscholen in Cluster Heuvelland. Binnen dit cluster 

lopen een aantal gezamenlijke ontwikkelingen met als doel het ‘aanbod op maat’ op de eigen school 

en de regio te versterken. Bij het continuüm van onderwijs en zorg worden de medewerkers 

betrokken die vanwege hun specialisme of vanwege hun functie dit kunnen vertalen naar de 

schoolspecifieke kleur. De CPO-ers ondersteunen hierbij en fungeren als het ware als een soort 

makelaar om vragen van de specialisten te beantwoorden of met eigen kennis te verrijken. Zij zijn 

actief betrokken bij de ontwikkelingen op systeemniveau en waar nodig en wenselijk ondersteunen 

ze ook op casusniveau. 

De betrokken scholen zijn: 

De Kleine Wereld uit Vaals 

A Hermkes uit Epen 

Klavertje Vier uit Eys 

Witheim uit Mechelen 

Op de Top uit Vijlen 

De Triangel uit Gulpen 

(optioneel) SBO Bernardus uit Gulpen 

 

Ontwikkelingen en verwachtingen: 

 

Kenniskring Hoogbegaafdheid: 

De specialisten en afgevaardigden zijn aan de slag gegaan met het ontwikkelen van beleid 

hoogbegaafdheid, omdat niet iedere school deze heeft. In deze is een voortraject geweest om met 

elkaar te delen welke wensen en verwachtingen zijn. Er is een 0-meting afgenomen. Gebleken is dat 

scholen verschillen in de beginsituatie. Op basis van de 0-meting heeft dit schooljaar een cluster-

nascholing ‘Slimme Kleuters’ plaatsgevonden voor de leerkrachten en onderwijsondersteuners van 

de onderbouw. 

Voor komend schooljaar is de verwachting dat iedere school een beleid hoogbegaafdheid heeft 

vastgesteld en in uitvoering heeft. Verder is het van belang om met elkaar de borging vast te stellen. 

Hierbij is ook intervisie en consultatie binnen de kenniskring wenselijk, om zo ook het IBH-netwerk te 

ondersteunen op casusniveau. De huidige CPO-ers met specialisme hoogbegaafdheid worden 

gevraagd dit mede vorm te geven. Eind schooljaar 2022-2023 dient dit verankerd te zijn. 
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Aanvankelijk lezen: 

Eind schooljaar 2020-2021 heeft een 0-meting plaatsgevonden op het gebied van aanvankelijk lezen 

door de CPO-ers. Dit is gedaan vanwege de stijgende vraag rondom casussen waarbij het 

aanvankelijk lezen een struikelblok vormt. Tevens kenmerkt de instroom op SBO Bernardus zich met 

hiaten in dit deel van de leesontwikkeling. In schooljaar 2021-2022 zijn we verder gegaan met de 

resultaten. Uit de gegevens blijkt dat leerkrachten zich zeer inzetten om de aanvankelijke 

leesontwikkeling te stimuleren, maar dat dit bij een aantal kinderen niet succesvol is. Uit de casussen 

is te zien dat er mogelijk te lang wordt vastgehouden aan het analyseren en synthetiseren (hakken en 

plakken) van woorden terwijl de fonologische en orthografische voorwaarden meer aandacht 

behoeven. Bij het leren van de schrijftaal moeten kinderen namelijk de kleinste eenheden van een 

gesproken woord, de fonemen, koppelen aan iedere kleinste eenheid van een geschreven woord, de 

letters (ook wel grafemen).  

‘Niet afwachten, maar aanpakken’ 

Wanneer een kind in groep 5 het M3-leesniveau nog niet heeft beheerst moge duidelijk zijn dat er te 

lang is gewacht met een passende aanpak. Het blijven aanbieden van dezelfde aanpak om tot lezen 

te komen zal alleen maar leiden tot een verlies van motivatie en leesplezier. Vaak worden deze 

kinderen aangemeld voor een dyslexie-onderzoek. 

Het leren lezen volgens een andere benadering is van belang (bijvoorbeeld Toch Nog Leren Lezen - 

direct herkennend lezen) om wel tot lezen te komen. Echter het maken van de stap naar een andere 

benadering (en het loslaten van de gebruikelijke methode in de klas) is niet zomaar genomen. 

De CPO-ers hebben hiertoe een stappenplan gemaakt die dit zeer ondersteunt. Het betreft een 

stappenplan voor risicolezers vanaf groep 2. Het is toegelicht aan de IB-ers en wordt ook toegelicht 

aan de leesspecialisten. Het inzetten van een andere aanpak vraagt echter ook om organisatie en 

professionalisering. Dit staat gepland voor het nieuwe schooljaar. De CPO-ers kunnen deze 

professionalisering verzorgen. De Kenniskring Leesspecialisten zijn van belang voor het uitzetten van 

deze ontwikkeling. 

Kenniskring Rekenen: 

De Kenniskring Rekenen is geformeerd met als doel om te komen tot een rekenbeleid op iedere 

school. De specialisten hebben met elkaar kennisgemaakt en zijn gaan onderzoeken en delen hoe dit 

op iedere school in het cluster verloopt. Gebleken is dat de meeste scholen uit het cluster 

momenteel net voor, in of net na de fase zitten om een nieuwe rekenmethode aan te schaffen. Dit is 

een fijne koppeling om te komen tot een rekenbeleid, maar ook tot verdieping van de bijbehorende 

didactische vaardigheden. De rekenspecialisten hebben behoefte aan een kader waarin de 

verwachtingen t.a.v. rekenbeleid scherper worden gesteld. In het nieuwe schooljaar gaan zij hiermee 

aan de slag. 

 

Formatief handelen: 

Alle scholen zijn aan de slag gegaan met formatief handelen. Afhankelijk van de schoolontwikkeling is 

de nuancering divers. Het formatief handelen als cultuur versterkt schoolontwikkelingen en op die 

manier is er stevig binnen de schoolteams gewerkt. Op de clusterdag op 25 mei heeft de nadruk 

gelegen op cruciale leerdoelen en op de referentieniveaus. Zicht hebben op de cruciale leerdoelen 

betekent ook een betere kijk op de ontwikkeling van leerlingen op de referentieniveaus. 
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Taalklas: 

In schooljaar 2021-2022 is de taalklas gecontinueerd. Deze is op locatie van De Kleine Wereld in 

Vaals. De Taalklas is bestemd voor kinderen ouder dan 6 jaar die korter dan twee jaar in Nederland 

zijn. Het is een rijk taalbad waarbij de Nederlandse taal een primaire rol heeft.  

Binnen het cluster hebben we gemerkt dat er kleuters zijn die ook behoefte hebben aan een 

intensief aanbod. Het gaat om kleuters waarbij de Nederlandse taalontwikkeling sterk onder druk 

staat, waardoor er externaliserend of internaliserend gedrag ontstaat. Ondanks het VVE-aanbod 

komen deze kinderen nog te weinig tot de gewenste ontwikkeling. In schooljaar 2021-2022 hebben 

we een taalklas voor 4-5 jarigen verkend. Gemeente Gulpen-Wittem en gemeente Vaals denkt en 

doet met ons mee. Het voornemen was om deze taalklas in schooljaar 2022-2023 op te starten op de 

locatie van Witheim te Mechelen, echter vanwege de noodzaak om een extra regionale taalklas op te 

richten voor Oekraïense vluchtelingen is dit uitgesteld. 

 

3.5 Overig 

In deze paragraaf staan we stil bij een aantal ontwikkelingen die veel overleg- en implementatietijd 

van ons vragen. Hoewel deze ontwikkelingen nog niet in het schoolplan stonden (want toen was het 

nog niet bekend), zijn deze wel in ons schooljaarplan benoemd. Dit vanwege de grote impact op onze 

werkzaamheden. 

1- Van Eduscope naar ParnasSys 

In april 2021 zijn we overgestapt naar een nieuw leerlingsysteem, te weten: ParnasSys. Dit betreft 

zowel het administratieve gedeelte als het leerlingvolgsysteem, zoals de verslagen oudergesprekken, 

waarderingen, rapporten, enz. De implementatie heeft veel tijd gevraagd. Het is als een verhuizing 

naar een huis waarin je nog niet weet wat er in welke kamer te vinden is en hoe je dit kunt 

achterhalen. Nu, maart 2022, zijn we al bekender in dit nieuwe huis. De eerste rapporten zijn 

uitgegaan, de sjablonen staan er in, administratieve gegevens hebben de plek gevonden. We merken 

dat veel dingen goed gaan, maar nog niet alles. Er is nog veel meer te ontdekken en dat zal ook in 

schooljaar 2022-2023 gebeuren.  

2- VVE 

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid 

(OAB). Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is kinderen met een risico op 

onderwijsachterstand, vanwege kenmerken in hun omgeving, een betere start te geven in groep 3 

van de basisschool. 

Voorschoolse educatie (ve) is gericht op kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud met (risico op) 

onderwijsachterstand en wordt verzorgd op een voorschoolse voorziening, zoals een voorschool of 

kinderdagverblijf. Vroegschoolse educatie is voor het bevorderen van onderwijskansen van 

doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. 

Voor- en vroegschoolse educatie heeft betrekking op de volgende aspecten: 

• Gerichte toeleiding (vooral via consultatiebureaus) van doelgroepkinderen naar voorschoolse 

voorzieningen. 

• Extra kindplaatsen in voorschoolse voorzieningen voor kinderen die anders niet aan zo'n 

voorziening zouden deelnemen. 

• Verbetering van de structurele kwaliteit (gunstiger staf-kindratio, professionalisering). 
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• Verbetering van de proceskwaliteit, onder meer door gebruik te maken van een methode 

voor voor- en vroegschoolse educatie.  

• Bevorderen van de ouderbetrokkenheid (bij voorschoolse voorziening/school en thuis). 
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3.6 Samenvatting voornemens schooljaar 2022-2023 

Hieronder vindt u de acties voor komend schooljaar in een grove jaarlijn weggezet: 
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Hoofdstuk 4 Waar betalen we het van? 

 

 
 

 

Dit is inclusief de NPO-gelden. 
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Hoofdstuk 5 Nationaal Programma Onderwijs:  

steunprogramma voor herstel van perspectief 

Wat was het ook alweer? 

 

Vanwege de leerachterstanden/leervertragingen door corona werd 

van scholen verwacht dat ze op basis van de geformuleerde 

doelstellingen, passende interventies kozen om die – met de NPO 

gelden – uit te voeren binnen het schoolprogramma van schooljaar 

2021-2022 (en verder).  

 

 

De interventies zijn in internationaal onderzoek effectief gebleken.  Er werd veel ruimte geboden om 

de uitvoering ervan aan te passen aan de eigen context van de school en dat was ook noodzakelijk, 

want:  

• de onderzoeken hebben niet plaatsgevonden ten gevolge van een eerdere pandemie; 

• de onderzoeksresultaten t.b.v. het effect op leerwinst kennen een niet-Nederlandse 

oorsprong en vragen om transitie naar de eigen situatie;  

• de interventies zijn niet bedoeld voor alle leerlingen (doelgroepen);  

• de cijfers t.a.v. de impact van een interventie zijn vaak gebaseerd op gemiddelden en vragen 

nadere duiding. 

 

Daarnaast vonden wij het belangrijk dat de gekozen interventies de drie belangrijkste factoren in 

onderwijsaanpak stimuleerden: 

- Een sterk team op een school met een verbetercultuur 

- Gebruik van ‘evidence informed’ technieken in de klas 

- Extra maatregelen gericht op (mogelijke) achterstanden 

 
Naar aanleiding van een uitgebreide schoolscan (zie schooljaarplan 2021-2022) hebben we duidelijke 
doelen gesteld. De volgende vragen zijn leidend geweest bij de duiding, maar ook bij de uitvoering 
van de ingezette acties: 

1. Leren de leerlingen genoeg? 

2. Krijgen leerlingen goed les? 

3. Voelen leerlingen zich veilig? 

 
Verderop in dit hoofdstuk leest u welke grote lus-doelen we hebben gesteld en wat de resultaten 
hiervan waren. 
 
In hoofdlijnen ging het om een bedrag per leerling van €700 in schooljaar 2021-2022 en €500 in 

schooljaar 2022-2023. De achterstandsmiddelen zijn €250 per ‘punt’. Onze stichting koos ervoor om 

voorbij de tijdelijkheid van deze financiële injectie te kijken, maar vooral naar effecten op korte, 

maar ook (middel)lange termijn te kijken. Duurzaam investeren in kwaliteit voor het beste onderwijs 

voor de kinderen. 

Concreet betekende dit dat op basis van ons leerlingenaantal op 1 okt 2020 wij zijn uitgegaan van 

€82.500.   
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De inzet van de NPO-gelden in 2021-2022 was als volgt: 

Onderwijsondersteuner wtf 0,4     € 19 100 

Vakdocent muziek       € 27 000 

Taalspecialist taalontwikkeling groep 1 t/m 3   € 18 200 

Materialen / nascholing  (zoals executieve functies)  € 18 200 

 
 
Onze grote lus-doelen, gekozen interventies en behaalde resultaten 
 
 
 
 
 
 
Taalontwikkeling kleuters 
 
Hoofddoel:  de deelnemende kleuters scoren op de signaleringslijst voor Kleuters 2.0 gemiddeld 

80% leeftijdsadequaat op de onderdelen Spreken + Luisteren en Woordenschat. 
Tussendoel:  Gemiddeld behalen de deelnemende kleuters 80% op de 7-wekelijkse doelen. 
 
Gekozen interventies: 

- Uitbreiding onderwijs binnen de reguliere lestijd 

- instructie in kleine groepen 

- Leren van en met medeleerlingen 

- Gesproken taal interventies 

 
Resultaat: 
Tussenevaluatie 
Aanvankelijk werd er op groepsniveau geen 80% van de 7-wekelijkse doelen behaald. Ook op 
individueel niveau was duidelijk dat de verwachtingen te hoog lagen. We hebben er daarom voor 
gekozen om minder woorden aan te bieden, maar meer herhalingen. Dit resulteerde in een zichtbare 
groei waarbij de 80% op groepsniveau wel werd behaald. Op individueel niveau ontstond een 
duidelijk verschuiving waarbij steeds meer kleuters niet alleen de woorden konden omschrijven, 
maar ook konden benoemen. Enkele kleuters blijven veel moeite houden. Dit heeft te maken met 
een gediagnosticeerde taalontwikkelingsstoornis of te weinig Nederlands taalaanbod vanwege NT2. 
 
De Eindevaluatie wordt in juli 2022 gemaakt en beschreven in de betreffende documenten. 
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Taalontwikkeling groep 3 en 4 

 
Hoofddoel:  de deelnemende leerlingen scoren op de TAK gemiddeld 80% leeftijdsadequaat op de 

onderdelen ‘woordomschrijving’ en ‘passieve woordenschat’.  

Tussendoel: Gemiddeld behalen de kinderen 80% op de 7-wekelijkse doelen 

 
Gekozen interventies: 

- Uitbreiding onderwijs binnen de reguliere lestijd 

- instructie in kleine groepen 

- Leren van en met medeleerlingen 

- Gesproken taal interventies 

 
Resultaat: 
Tussenevaluatie 
De deelnemende kinderen aan de extra begeleiding lieten aanvankelijk minder goede resultaten zien. 
Dit had o.a. te maken met het gedrag of een TOS. Na kleine aanpassingen zijn de resultaten beter 
geworden en zien we op de TAK dat er een zichtbare groei is op 'woordomschrijving' en 'passieve 
woordenschat'. Bij analyse zien we tevens dat juist de NT2 kinderen veel effect hebben gehad van 
deze inzet. Deze kinderen krijgen wel al langer Nederlands taalaanbod dan de kleuters. 
 
De Eindevaluatie wordt in juli 2022 gemaakt en beschreven in de betreffende documenten. 
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Rekenen groep 3 

 

Hoofddoel: Het groepsniveau van groep 3 bij Cito Rekenen is minimaal een III, 70% van de 

leerlingen uit groep 3 scoort boven de landelijke lijn. 

Tussendoel: Leerlingen scoren minimaal 80% op de bloktoetsen. 

 

Gekozen interventies:  

- Leren van en met medeleerlingen 

- Directe instructie 

- Feedback 

- Beheersingsgericht leren 

 
Resultaat: In groep 3 schieten de tussenresultaten en de CITO M-toets het dak uit. De gekozen 
aanpak waarbij rekenen echt beleefd en gevoeld wordt is zeer goed gebleken. Rekenen waarbij echt 
gevoel voor de getallenlijn, grote en kleine sprongen, splitsen, tijd, enz. wordt ontwikkeld. Dit grote 
lus-doel sluiten we na de CITO medio-toetsen dan ook succesvol af. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekenen en begrijpend lezen in de groepen 7 en 8 

 

Hoofddoel: Leesvaardigheid: 

Minimaal 100% van de leerlingen in groep 8 behaalt minimaal 1F. 

Minimaal 80% van de leerlingen in groep 8 behaalt 1F en 2F. 

 

Rekenvaardigheid: 

Minimaal 100% van de leerlingen in groep 8 behaalt minimaal 1F. 

Minimaal 45% van de leerlingen in groep 8 behaalt 1F en 2F. 

 

Tussendoel: Leesvaardigheid:  

Gemiddeld behaalt 90% niveau B (1F) en 72% niveau C (2F) op de tekstentoets. 

 

Rekenvaardigheid: 

De bloktoetsen zijn met een gemiddelde score van minimaal een 7,5 behaald 

 

Gekozen interventies: 

- Leren van en met medeleerlingen 

- Directe instructie 

- Feedback 
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- Beheersingsgericht leren 

- Uitbreiding onderwijs binnen reguliere lestijd 

- Technieken voor begrijpend lezen 

- Instructie in kleine groepen / Individuele instructie 

 

Resultaat: 

Tussenevaluatie 

Begrijpend lezen groep 7 en 8 

Een enorme groei is zichtbaar in de groepen 7 en 8. Het halfjaardoel werd zelfs ruim behaald. Er 
wordt nu Nieuwsbegrip op niveau D aan een aantal kinderen aangeboden. Er zijn hier heel grote 
sprongen gemaakt. Met name het leren leren heeft effecten op het niveau van begrijpend lezen.  
 

Rekenen groep 7 en 8 

Het tussendoel is op een puntje na niet behaald, echter dit is te verwaarlozen. Er is namelijk een 
zichtbare groei in de resultaten. Er is een groot groei-effect in de scores, hetgeen zich ook in groep 8 
terug laat zien in de hogere schooladviezen voor het V.O.  
Met name de voorlopige schooladviezen voor een van de leerroutes in het VMBO zijn naar boven 
bijgesteld, maar ook bij de richtingen HAVO en VWO is een significant positief verschil merkbaar: 
 

40 leerlingen Voorlopig (2020-2021) Definitief (2021-2022) 

Basis 5%  

Basis-kader 15% 10% 

Kader 20% 5% 

Gemengd 5% 10% 

Gemengd- TL 5%  

TL 7,5% 25% 

TL-Havo 7,5%  

Havo 20% 22,5% 

Havo - VWO 5% 7,5% 

VWO 10% 20% 

 

De Eindevaluatie wordt in juli 2022 gemaakt en beschreven in de betreffende documenten. 
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NIEUW op de datamuur n.a.v. de CITO M-toets 
 
Groep 5b is vanwege de resultaten op de midden-toetsen rekenen en begrijpend lezen van Cito 
nieuw op de datamuur. We zien hier dat het automatiseren voor veel kinderen nog niet op peil is 
(Bareka - rekenmuurtje). Dit heeft te maken met de lockdowns, verlengde kerstvakantie en meerdere 
quarantaines. Onder andere rekensprint wordt ingezet voor de extra ingelaste rekentijd in groep 5B. 
 
Tevens zagen we dat de focus op de taak onvoldoende was. Met name bij begrijpend lezen vertaalde 
zich dit in lagere resultaten. Ook het gebruik van eenduidige strategieën was een aandachtspunt. 
Hier is een groepsdoel aan gekoppeld, zodat de kinderen weten waarom de concentratie, 
taakgerichtheid, focus en het gebruik van de strategiekaarten zó belangrijk is voor de 
leesontwikkeling. 
 
Hoofddoel: Leesvaardigheid: 

Groep 5a behaalt op de E5 een gemiddelde vaardigheidsscore van 180 (II).  
Groep 5b behaalt op de E5 een gemiddelde vaardigheidsscore van 168 (III) 
 
Rekenvaardigheid: 
De bloktoetsen scoren gemiddeld minimaal voor groep 5a een 7,5 en voor groep 5b 
een 7.  
14 van de 16 leerlingen bij groep 5b scoren laag 1 en 2 volledig groen op de meting 
van de Bareka-muur in april. 

 
Tussendoel: Leesvaardigheid: 

Groep 5a behaalt op M5 in april een gemiddelde vaardigheidsscore van 172 (II). 
Groep 5b behaalt op de M5 in april een gemiddelde vaardigheidsscore van 160 (III) 

 
Gekozen interventies: 

- Leren van en met medeleerlingen 

- Directe instructie 

- Feedback 

- Beheersingsgericht leren 

- Uitbreiding onderwijs binnen reguliere lestijd 

- Technieken voor begrijpend lezen 

 
Resultaat: 
Tussenevaluatie (mei 2022) 
Rekenen  
Groep 5a  
Bij het ‘optellen’ scoort 69% op alle onderdelen beheerst. Het probleem zit vooral in optelsommen 
tot 1000. Bij onderdeel ‘optellen’ zijn alle leerlingen gegroeid.  
Bij het ‘aftrekken’ scoort 38% op alle onderdelen beheerst. De problemen zitten nog in de sommen: 
56-8, 76-28, tot 1000. Bij onderdeel ‘aftrekken’ is 1 leerling niet gegroeid.  
Bij ‘vermenigvuldigen’ scoort 81% op alle onderdelen beheerst. Bij ‘delen’ scoort 94% op alle 
onderdelen beheerst. Bij vermenigvuldigen en delen zijn ook alle leerlingen gegroeid.  
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Vervolginterventie:  
De interventie is succesvol. Kinderen zijn erbij gebaat. Er zal extra worden ingezet op het onderdeel 
‘aftrekken’. Dit verdient nog nadrukkelijk de aandacht, maar tegelijkertijd moeten we nog blijven 
automatiseren op de onderdelen die nu al stukken beter gaan.  
  
Begrijpend lezen  
Groep 5B  
De score van M5 die in april 2022 is afgenomen komt overeen met een groepsscore IV. In 
vaardigheidsscore zijn 10 van de 16 (=63%) kinderen vooruit gegaan. Vier van de 16 scoren lager. Bij 
twee kinderen moet de toets nog worden afgenomen.  
Groep 5a  
14 kinderen van de 20 (=70%) zijn vooruit gegaan.  6 van de 20 scoren lager. De groepsscore komt 
overeen met een II-score.  
Mogelijke vervolginterventies:  

• Alle teksten de baas: 6 stappenplan (doel: focus / concentratie middels stappenplan)  
• Collegiale consultatie (doel: leerkrachten onderzoeken nog zelf of ze elkaar 
tips/handelingsadviezen kunnen geven of bij elkaar ontdekken)  
• Diagnostisch onderzoek bij de kinderen met een negatieve groei (doel: achterhalen 
met welke denkstrategie de kinderen tot de foute antwoorden komen)  
• Blijven modelen (doel: kinderen horen van de leerkracht welke denkstappen zij 
maken en kopiëren dit)  
• Stappenplan Nieuwsbegrip continueren bij alle vakken waar tekstlezen in voorkomt.  
• Bevorderen leesplezier: bijvoorbeeld: bezoek bibliotheek  

 
 De Eindevaluatie wordt in juli 2022 gemaakt en beschreven in de betreffende documenten. 
 

Reflectie op de teamaanpak NPO 
 
Bij de inleiding van dit hoofdstuk werd al aangegeven dat we nadrukkelijk gebruik wilden maken met 

de belangrijkste factoren in het onderwijsaanbod, te weten: 

- Een sterk team op een school met een verbetercultuur 

- Gebruik van ‘evidence informed’ technieken in de klas 

- Extra maatregelen gericht op (mogelijke) achterstanden 

We mogen stellen dat dit succesvol is geweest. We hebben in zowel de grote lus-overleggen als de 
kleine lus-overleggen gemerkt dat er met een hele open blik is gekeken naar hoe het gaat, dat er 
goed gereflecteerd werd, dat er hulpvragen werden gesteld, dat we elkaar hielpen en dat er telkens 
onderzoek werd gedaan naar ‘evidence informed’ technieken. Ook wanneer het schuurde bleef de 
open mindset. 
 

Nog niet alles is zoals we het met z'n allen hadden 
gewild, maar laten we niet vergeten dat er het eerste 
half jaar weer veel coronaperikelen waren met 
quarantaines en hybride-onderwijs. En dat ging ook 
op onze school gepaard met stress, onderbezetting 
en extra werk voor ieder! De resultaten, maar vooral 
de wijze waarop het team aan de slag is gegaan, is 
een staaltje van sterk kwaliteitscultuur.  
 
De weg zelf is  
de bestemming om  
kinderen te leren leren. 
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Line up in schooljaar 2022-2023 

 

Afgelopen jaar hebben we ons in de grote lus-doelen specifiek gefocust op verbetering en groei, 

zodat de leervertragingen positief werden beïnvloed. Ook komend jaar gaan wij hiermee verder. Een 

jaar verder zien we namelijk nog beter welke negatieve effecten de pandemie op het onderwijs heeft 

gehad.  

 

Met name in leervakken die cumulatief zijn opgebouwd werd zichtbaarder waar en bij wie er welke 

hiaten zijn ontstaan. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld het vak rekenen: leerstof wordt in een 

bepaalde opbouw aangeboden, zodat het kind voortdurend kan aanhaken bij de kennis die hij al 

eerder heeft opgedaan. In groep 3 leert het kind bijvoorbeeld hoe hij herhaald kan optellen: 

3+3+3=9. In groep 4 wordt deze kennis uitgebreid met een nieuwe leerstrategie: 3×3=9. Van 

herhaald optellen naar vermenigvuldigen dus. Deze opbouw zorgt ervoor dat het kind leert aan te 

haken bij informatie die hij al heeft opgeslagen in zijn brein. Hierdoor begrijpt het kind beter wat 

bijvoorbeeld 3×3 betekent. Voordat het kind in groep 3 herhaald ging optellen, had hij in de 

kleutergroep al geleerd om groepjes van 3 te maken met de blokken. Er was dus al voorkennis 

opgedaan.  

Echter wanneer er in de modulaire opbouw een hiaat is, dan kan een kind nog even compenseren, 

maar er volgt een moment dat het hiaat ervoor zorgt dat het kind niet meer kan aanhaken omdat het 

de kennis mist om bij aan te haken. Dit fenomeen zagen we bij een aantal kinderen in groep 5.  

 

Daarnaast is het van belang om aandacht te blijven houden op de executieve functies zodat het leren 

leren beter verloopt. Het afstandsonderwijs en het hybride-onderwijs waren twee onderwijsvormen 

waarbij de ontwikkeling van de executieve functies onder druk hebben gestaan. Het langere tijd 

kunnen concentreren en focussen op een onderwerp, het starten aan een taak en een stappenplan in 

je hoofd hebben, maar zeker ook het zelfvertrouwen om een taak zelfstandig succesvol te maken zijn 

elementen die aandacht behoeven. De kindgesprekken over de eigen ontwikkeling zijn en blijven van 

groot belang. 

 

 

 
 

Het borgen van de kritische succesfactoren zijn in onze kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur ook van 

belang. Het daverende succes in de rekenontwikkeling in groep 3 en de grote stappen in zowel de 

reken- als de taalontwikkeling in groep 7 en groep 8 moeten behouden blijven.  
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Naar aanleiding van de diepte-analyse van de toetsen en de eindevaluaties zullen wederom grote lus-

doelen worden gesteld. We werken hierin kennisgestuurd door data te verzamelen, te vergelijken, 

vragen te onderzoeken en beantwoorden om vervolgens conclusies (grote lus-doelen) hieraan te 

verbinden. 

Reflecteren op de gekozen interventies zien wij dat we de juiste keuzes hebben gemaakt. Het 

vormen van kleinere instructiegroepen en het faciliteren van tijd voor RT en kindgesprekken waren 

positief. Na evaluatie hebben we besloten om met een andere taalspecialist samen te gaan werken 

en tegelijkertijd een onderwijsondersteuner voor train-de-trainer in te zetten.  

 

De besteding van de NPO-gelden (€ 95 000) vindt als volgt plaats: 

 

Onderwijsondersteuner      € 39 270 

Vakdocent muziek       € 20 520 

Taalspecialist taalontwikkeling groep 1 t/m 3   € 10 000 

RT Rekenen       € 15 531 

Materialen / nascholing      €   9 679 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


