
 

 

 

Woordenschat verbeteren 

Onderwijs 
Acties Betrokkenen 

• Oriëntatie op een methode  
• Focus in nieuwe methodes op aanbieden woorden 

• IB onderbouw en 
taalspecialist 

• Leerkrachten 

 

Verbetering rekenvaardigheden 

Onderwijs 

Acties Betrokkenen 
• Bareka doorzetten in groep 4 en 5, onderzoeken de 

uitbreiding naar groep 3 en 6 en de zorgleerlingen in 
groep 7 en 8. In kaart brengen van rekenvaardigheden. 

• Automatiseren verbeteren. Onder andere met behulp 
van het computerprogramma Rekensprint Online 

• Kijken naar het algehele streefniveau in groepen 7 en 8 
(1S) 

• Scholing volgen ‘Met Sprongen Vooruit’ voor onderbouw 

• Rekenspecialist 

• Zorgteam 

• Leerkrachten 

 

Technisch en Begrijpend Lezen  

Onderwijs 

Acties Betrokkenen 
• Nieuwe (technisch en-of begrijpend) leesmethode groep 
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• Aandacht voor begrijpend lezen (didactiek en uitvallers) 
 

• Leesspecialisten 

• Leerkrachten 
 

 

Internationalisering en meertaligheid  

Organisatie 
Acties Betrokkenen 

• Onderzoeken wat we willen doen voor meertalige 
ouders en kinderen. 

• Informatievoorziening bij de start ook in het Engels 

• Werkgroep 
Internationalisering 

 

Visietraject vervolg 

Leerkrachten 

Acties Betrokkenen 
• Implementeren van de gestelde visie, gewenst gedrag 

bespreken 

• Meenemen naar studiemomenten 

• Zichtbaar maken in de school 

• Team 

• Werkgroep visie 

 

Gedrag 

Zorg 

Acties Betrokkenen 
• Gedragsprotocol door de groep zelf laten maken 

• Verbeteren en verduidelijken van SOVA activiteiten 

• Plan bedenken voor aanpak van probleemgedrag  

• Gedragsteam 

• Team 

• Zorgteam 
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• Monitor sociale veiligheid kiezen 

• Doorgaande lijn bevorderen sociale vaardigheden 

 

 

Leerlijn digitale vaardigheden 

ICT 

Acties Betrokkenen 
• Uitproberen methode digitale vaardigheden 

• Opstellen doorgaande lijn  

• ICT-team 

• Leerkrachten 

 

 

 

Overzicht activiteitpunten voor het schooljaar 2022-2023 

 Domein  Verbeterpunt  

1. Onderwijs 1.1 Blink geïntegreerd implementeren 
1.2 Engelse methode vernieuwen 
1.3 Onderzoek herverdeling groepen afronden 
1.4 Handelingsmodel integreren binnen de rekenlessen  
1.5 Creatieve ontwikkeling  

2. Leerkrachten 2.1 Voortzetten Expliciete Directe Instructie 

3. Zorg 3.1 HB/Plusaanbod vormgeven 
3.2 Verdieping “zicht krijgen op het werken in zorgniveaus” 


