
 

 

 

Inzetten op leesplezier 

ONDERWIJS 

Acties Betrokkenen 
• Afspraken maken rondom boekpromotie 

• Twee collega´s cursus Open Boek 

• Thema-bouwvergadering over boekpromotie 

• Aanschaf boeken 

• Leesspecialisten  

• Team 

• Zorgteam 

• Leerlingen 

 

Onderzoek Blink (wereldoriëntatie) geïntegreerd  

ONDERWIJS 

Acties Betrokkenen 
• Vanaf groep 5 een blok Blink geïntegreerd uitproberen 

voor de voorjaarsvakantie 

• Evalueren in de jaarlaag na de voorjaarsvakantie  

• Keuze maken voor aparte wereldoriëntatie vakken of 
een geïntegreerde methode. 

• Werkgroep 

• Leerkrachten groep 
5 t/m 8 

• Zorgteam 

• Leerlingen 

 

Opzetten leerlingenraad 

Onderwijs 

Acties Betrokkenen 
• Elke maand/ twee maanden wordt er vergaderd 

• De agenda wordt gemaakt door de collega's (later 
kunnen kinderen dit misschien zelf). Hier staan punten 
op die bedacht zijn door hen of die vanuit de kinderen 
komen. (leerlingen denken mee/geven mening) 

• Actie ondernemen wanneer kinderen met ideeën komen  

• Kinderen vertellen in de groep wat besproken is.  

• Bespreken in de teamvergadering  

• Leerkrachten 

• Kinderen groep 6-7-
8 

• Team 

 

Onderzoek herverdeling groepen 

Onderwijs 

Acties Betrokkenen 
• Enquête onder collega’s 

• Enquête analyseren 

• Uitslag bespreken met directie 

• Uitslag delen met team (discussie in 
bouwvergaderingen) 

• Teamdiscussie en overleg in MR 

• Nogmaals enquête uitzetten en analyseren 

• Vervolgstappen ondernemen afhankelijk van de 
analyse  

• Werkgroep 

• Zorgteam 

• Directie 

• MR 

 

Handelingsmodel integreren binnen de rekenlessen 

Onderwijs 

Acties Betrokkenen 
• Presentatie in de bouw (3-4-5/6-7-8) 

• Actief aan de slag met voorbereiden nieuw 
onderwerp in de jaarlaag (stappen handelingsmodel) 

• Actief lessen hierop voorbereiden tijdens EDI-cursus 

• Rekenspecialist 

• Leerkrachten en 
ondersteuners 
groepen 3 t/m 8 
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Voortzetten Training Expliciete Directe Instructie (EDI) 

Leerkrachten 

Acties Betrokkenen 
• Nieuwe teamleden krijgen startcursus  

• Teamtraining 4 oktober 2021, collega Oosteinder wordt 
betrokken om ervaringen te delen 

• Bezoek Alan Turingschool lesobservatie EDI groep 1-2 

• Teamtraining 29 oktober 2021 

• Teamtraining 26 januari 2022 

• Leerkrachten 

• Zorgteam 

• Directie 

• Academica  

 

Visietraject 

Leerkrachten 

Acties Betrokkenen 
• Kennis halen over opstellen visie 

• Werkgroep samenstellen met goede verdeling collega’s 

• Werkgroep maakt tijdpad en bekijkt hoe collega’s, 
ouders, kinderen kunnen bijdragen  

• Maart ’22: tweedaagse met het team 

• Opstellen van een ouderenquête 

• Team 

• Zorgteam 

• Directie  

• MR 

 

 Updaten gedragsprotocol 

Leerkrachten 

Acties Betrokkenen 
• Punten doornemen die vooraf worden besproken in de 

jaarlagen in een overleg 1x per twee maanden 

• Opstellen van nieuw gedragsprotocol kaders 

• Gedragsteam 

• Team 

• Zorgteam 

• Directie  

 

HB/Plusaanbod vormgeven 

Zorg 

Acties Betrokkenen 
• Regelmatig presentatie team verloop opleiding 

• Ontwikkelen beleid HB 

• Voor de herfstvakantie: vernieuwen intakelijst 
vierjarigen (kleuterleerkrachten worden geïnformeerd 
en begeleid bij het signaleren van een 
ontwikkelingsvoorsprong) 

• 1 leerkracht 
bovenbouw 

• 1 leerkracht 
onderbouw 

• Zorgteam 

• Directie 

• Team 

 

Meer zicht op werken in zorgniveaus volgens stroomschema’s rekenen, spelling 
technisch lezen (doorgaande lijn) 

Zorg 

Acties Betrokkenen 
• Bepalen welke zorg op welk moment geboden wordt 

(IB/dir.) 

• I.o.m. reken- en taalspecialist informatie verwerken in 
stroomschema’s en HP’s 

• Lijst mogelijke interventies wordt toegevoegd aan groep 
didactisch overzicht 

• Feedback (inhoudelijk)vragen uit team 

• Stroomschema’s/HP’s definitief maken en gebruiken 

• Zorgteam 

• Rekenspecialist 

• Taalspecialist 

• Directie 

• Team 



 

Inzet Bareka voor beter inzicht in de rekenontwikkeling van de leerlingen 

Zorg 

Acties Betrokkenen 
• Na de herfstvakantie afnemen Bareka groepen 4 en 5 

(automatiseren en strategie) 

• N.a.v. de afname gericht en structureel oefenen in de 
klas met drempelspellen van Wizz 

• Na de meivakantie nogmaals afname Bareka groep 4 
(automatiseren en strategie) 

• Rekenspecialist 

• Zorgteam 

• Leerkrachten groep 
4 

 

Inzet Letterster voor leerlingen met lees- en spellingsproblemen 

Zorg 

Acties Betrokkenen 
• Pilot draaien in groep 6 en 7 

• Evalueren halverwege schooljaar 

• N.a.v. de evaluatie eventueel pilot omzetten in 
structureel aanbod, aantal kinderen die er mee werken 
uitbreiden. 

• Evalueren eind schooljaar 

• Taalspecialist 

• Leesspecialist 

 

Werken met communicatieapp Parro 

ICT 

Acties Betrokkenen 
• Voor januari 2x overleg met de werkgroep 

• Eerste overleg: voorstel maken naar het team 

• Tweede overleg n.a.v. de feedback uit het team. 

• Werkgroep Parro 

• ICT-team 

• Team 

• Directie 

• Zorgteam 

 


