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Beste allemaal,  

De kop is eraf! Het nieuwe schooljaar is begonnen. Tijdens de informatieavonden in de eerste week, 

heeft u meer gehoord over de inhoud van het schooljaar, wat de kinderen gaan doen, hoe de 

kinderen werken, waaraan ze werken, hoe we samenwerken in de groepen en in de clusters.  

De meeste ouders hebben een startgesprek gevoerd met een van de leerkrachten en zo nader kennis 

kunnen maken. Samen met u als ouders maken we de school: u bent expert op het gebied van uw 

kind, school is expert op het gebied van het onderwijs aan uw kind. Twee perspectieven die elkaar 

ontmoeten in de gesprekken die u en de leerkracht samen voeren. 

De school biedt onderwijs vanuit drie kernwaarden; samen, beweging en eigenheid. Zoals u weet, 

betekent dit dat de kinderen bij ons meer leren dan taal en rekenen.  

We werken aan drie onderwijsdomeinen: kwalificatie (ik weet, ik kan, ik begrijp), persoonsvorming 

(wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik) en de derde is socialisatie (ik, de ander, de wereld).  

Graag vertel ik meer over de onderwerpen waar we dit schooljaar mee bezig zijn. 

Nationaal Plan Onderwijs (NPO) 

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt mogelijkheden om kinderen die tijdens de coronaperiode 

onderwijsvertraging hebben opgelopen met extra inzet weer bij te spijkeren. Voor dat programma 

krijgen scholen extra geld gedurende 2,5 schooljaren. Iedere school maakt een eigen plan voor hoe 

dat geld ingezet gaat worden. 

Om tot ons plan te komen hebben we de volgende stappen gezet:  

- In beeld brengen van de impact van corona op onze leerlingen. 

- In beeld brengen van de mogelijkheden (personeel intern en extern) 

- Maken van een plan van aanpak  

Gelukkig zien wij dat er op schoolniveau beperkt sprake is van cognitieve leerachterstanden en 

vertragingen bij onze leerlingen. Voor de meeste leerlingen geldt dat zij door thuisonderwijs meer 

tijd konden besteden aan vakken en op hun eigen tempo konden te werken. Online instructies 

(hybride onderwijs) gaf de kinderen de mogelijkheid instructies nogmaals te bekijken, te vertragen of 

te versnellen. Aan de andere kant zien we dat, met name bij spelling in de groepen 4 en 5, het missen 

van directe instructie en feedback een negatief effect heeft op de resultaten. Dit kan verklaard 

worden doordat in deze leerjaren veel spellingsregels voor het eerst worden aangeboden.  

Ons onderwijs beperkt zich niet tot de vier muren van een klaslokaal. Schoolreisjes, excursies, 

themadagen, gastlessen, maar ook de dramalessen, bewegingsonderwijs en ateliers zijn een 

belangrijk onderdeel binnen ons curriculum. Het leereffect is moeilijker uit te drukken dan bij 

cognitieve ontwikkeling. We geven er dan wel geen cijfer voor, maar deze activiteiten zijn essentieel 

voor het verdiepen en verbreden van de lessen. We doen tijdens deze activiteiten een groot beroep 

op sociale vaardigheden en dagen leerlingen uit om in een groep te functioneren. Het zijn de 

momenten waarop je kinderen ziet groeien en talenten ontdekken die in het klaslokaal verborgen 

blijven. Ze dragen bij aan emotieregulatie en smeden sociale banden. Voor ons zijn deze activiteiten 

onlosmakelijk verbonden aan het leren en we zien (en horen van ouders én kinderen) dat dit is wat 

de kinderen het meeste gemist hebben tijdens de coronaperiode. 
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Ons plan van aanpak voor het NPO plan sluit naadloos aan bij onze huidige schoolontwikkelingen. 

De meest succesvolle aanpak om leerachterstanden en -vertragingen in te lopen, is door kwalitatief 

goed onderwijs te geven. We kiezen in onze aanpak daarom vooral voor:  

- extra handen in de klas 

- kwaliteitscultuur/professionalisering van leraren  

- extra instructies in kleine groepen (groepsdoorbroken werken) 

- extra inzet op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling 

- digitale middelen en extra leertijd 

Extra handen in de klas 

Door de investering die we kunnen doen vanuit de NPO-gelden is het gelukt een aantal nieuwe 

collega’s te verwelkomen in ons team. Ieder leerjaar heeft een aantal dagen per week ‘extra handen 

in de klas’. Leerkrachten en ondersteuners werken samen in een ‘team’. Samen zijn zij betrokken bij 

het onderwijs van uw kind. Zo is het mogelijk voor leerkrachten intensiever met kleinere groepen te 

werken. In kleinere groepen krijgen de leerlingen meer aandacht, wat de prestaties van leerlingen 

kan verbeteren. 

Door meer handen en ogen in de klas zijn leerkrachten beter in staat te differentiëren (instructie, 

niveau, aanpak) en kunnen zij beter ingaan op onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de 

leerlingen. 

Groepsdoorbroken werken 

We kiezen er bewust voor om alle leerlingen zoveel mogelijk bij de groep houden, waardoor ze zich 

aan elkaar kunnen optrekken. De leerkracht kan door pre-teaching (een extra instructie voorafgaand 

aan de les) aandacht besteden aan leermoeilijkheden bij kinderen. Zo doen deze leerlingen 

succeservaringen op wanneer dezelfde stof in de klas aan de orde is.   

Instructie in kleine groepen (tutoring) heeft een positief effect doordat de leerkracht meer feedback 

kan geven, leerlingen meer betrokken zijn in kleinere groepen of omdat het werk beter is afgestemd 

op hun behoeften. Met groepsdoorbroken activiteiten én extra handen in de klas kunnen leerkracht 

deze vorm van instructie realiseren en een structurele plek geven in het onderwijsprogramma. 

Kwaliteitscultuur 

Groepsdoorbroken werken heeft een structurele plek in ons onderwijs gekregen. We zijn gegroeid 

van een school met een traditionele klassenstructuur, één leerkracht één klas, naar een school die 

steeds meer functioneert als een lerend collectief met sterke teams die met en van elkaar leren.  

Het team zit in een gezamenlijk leerproces om de deskundigheid en vaardigheid op dit terrein te 

vergroten en samen te bouwen aan een sterke kwaliteitscultuur, een cultuur waarbij je gezamenlijk 

streeft naar kwaliteitsverbetering. 

Dat doen we door samen het onderwijs te ontwikkelen, lessen voor te bereiden, elkaars lessen te 

bezoeken, te bespreken en elkaar feedback te geven. Daarnaast reflecteren we op ons eigen 

handelen en zetten we verbeteracties in met als doel het onderwijs op onze school van een verdere 

kwalitatieve impuls te voorzien.  

Doordacht Passend Lesgeven 

Directe instructie is een van de meest grondig onderzochte interventies in het onderwijs. Met de 

invoering van het Doordacht Passend Lesmodel, waarbinnen directe instructie een plaats heeft, is 

gestart met een school brede implementatie in schooljaar 2020-2021. Het instructiemodel 

‘Doordacht Passend Lesmodel’ leent zich goed voor het differentiëren naar niveau, zodat de 

leerkracht het onderwijs kan aanpassen aan de behoeften van de leerlingen. Samen nemen we onze 

instructievaardigheden onder de loep en kijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen Dit 
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traject zijn we vorig jaar gestart onder begeleiding van een externe specialist en dat vervolgen we dit 

jaar, zodat de didactische aanpak voor alle jaargroepen gelijk is.   

Leerlingvolgsysteem  

Dit is het systeem waarin we de ontwikkeling van uw kind volgen doormiddel van de afname van 

objectieve toetsen. Het geeft de leerkrachten informatie over de onderwijsbehoefte van uw kind. Wij 

gebruiken tot nu toe het CITO leerlingvolgsysteem.  

De resultaten van de Cito toetsen brengen slechts een beperkte kant van ons onderwijs in beeld, 

namelijk de cognitieve. Waar we in onze visie staan voor de brede ontwikkeling zorgt deze manier 

van toetsen ervoor dat we ons (onbewust) vaak meer focussen op kwalificatie (ik weet, ik kan, ik 

begrijp) en minder op persoonsvorming (wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik) en socialisatie (ik, de 

ander, de wereld). Er ligt een wens om over te stappen op een ander volgsysteem waarmee we meer 

inzicht krijgen in de brede ontwikkeling van kinderen.  

We zoeken naar een leerlingvolgsysteem dat naast taal en rekenen ook de sociaal emotionele 

ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen in kaart brengt. Zodat dit een compleet beeld 

geeft van de onderwijsbehoefte van uw kind. We nemen dit jaar de tijd om te onderzoeken welke 

alternatieven er zijn die aan deze wens voldoen. Uiteraard nemen we u mee in deze ontwikkeling.  

Sociaal emotionele ontwikkeling 

De weken tot de herfstvakantie noemen we de ‘gouden weken’. Dit zijn de weken waarin alle 

groepen bezig zijn met de groepsvorming. Schoolbreed maken we daarbij gebruik van de methode 

Vreedzame school.  

We zien dat 10-12 jarigen erg gericht zijn op leeftijdsgenoten. Groepsvorming vraagt in deze leeftijd 

extra aandacht. De groep is een belangrijk middel om zichzelf te leren kennen en verder te 

ontwikkelen. We kiezen er daarom voor om in de groepen 7 en 8  aan de slag te gaan met de 10-

weekse training van Superkidz. Tijdens deze klassentraining werken de leerlingen en leerkrachten 

aan het ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan een goed pedagogisch klimaat en een 

positief zelfbeeld. Denk aan creativiteit, kritisch denken, veerkracht, inlevingsvermogen, motivatie, 

verantwoordelijkheid, geduld, verdraagzaamheid, samenwerking of flexibiliteit. Zo helpen we de 

leerlingen in groepsverband om stevig in hun schoenen te staan, en leren we ze om trots op zichzelf 

te zijn.  

ICT leermiddelen 

We gebruiken al geruime tijd adaptieve leerprogramma’s op de computer als aanvulling op het 

reguliere onderwijs. Deze programma’s vallen ook onder de noemer ‘extra leertijd’.  

De inzet van ICT kan leerkrachten helpen om effectievere feedback te geven of dingen duidelijker in 

beeld te brengen of leerlingen motiveren om meer te oefenen. Daarnaast draagt het bij aan het 

‘beheerseringsgericht leren’. Hierbij krijgen leerlingen krijgen stapsgewijs instructie, ontvangen 

feedback en kunnen pas verdergaan als ze een bepaalde stap volledig beheersen. We investeren in 

extra hardware (Chromebooks) om dit doel te realiseren.  

 

Tot zover de ontwikkelingen van nu en voor komend schooljaar.  

Heeft u een vraag of opmerking, mail gerust.  

Met groet ook namens team en MR,  

Lotte Bakker 

 


