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Verbeteren 
Onderwijs  |  Taalonderwijs 

Invoeren methode Blink Lezen groep 5 t/m 8 met als doel het 

vergroten van het leesplezier en het verbeteren van de 

(tussen)resultaten op het gebied van technisch en begrijpend lezen 

Aanleiding voor dit project 

• Behoefte aan leesmateriaal aansluitend bij de thema's van wereldoriëntatie. 

• Tussenresultaten technisch en begrijpend lezen verbeteren. 

• Het vergroten van het leesplezier van de kinderen. 
 
Huidige situatie 

• Leerkrachten zoeken zelf teksten passend bij de thema's. Dit lukt niet altijd en kost per 
leerkracht veel tijd. 

• Er is geen methode voortgezet lezen vanaf groep 5. 

• Voor begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip XL. 

• Leesplezier van de kinderen is erg wisselend. 

• Zwakke tussenresultaten technisch en begrijpend lezen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

• Veel leesplezier van alle kinderen waardoor kinderen zichtbaar meer gaan lezen. 

• W.O. thema's gaan meer leven door de betekenisvolle teksten en opdrachten hierbij. 

• Tussenresultaten technisch en begrijpend lezen op de IEP toets vanaf groep 5 verbetert 
enkele punten ten opzichte van de afgelopen jaren en is minimaal gelijk aan de resultaten op 
vergelijkbare scholen in alle groepen, maar we streven naar 2 punten hoger per groep. 

 
Doelen voor dit jaar 

• In de groepen 5 t/m 8 wordt gestart met de lessen Blink Lezen volgens de methode. 

• Kinderen beleven meer plezier aan het lezen en lezen daardoor meer. 

• Tussenresultaten technisch en begrijpend lezen in gr 5 t/m 8 (januari en juni) zijn enkele 
punten verbeterd ten opzichte van afgelopen twee schooljaren en is minimaal gelijk aan de 
resultaten op vergelijkbare scholen. 

 
Meetbare resultaten 

• De lessen Blink Lezen die uitgewerkt zijn binnen de thema's worden volgens de methode 
uitgangspunten gegeven door de leerkrachten. 

• Kinderen geven aan meer plezier in lezen te ervaren.  

• Tussenresultaten technisch en begrijpend lezen in gr 5 t/m 8 (januari en juni) zijn enkele 
punten verbeterd ten opzichte van afgelopen twee schooljaren. 

 
Haalbaarheidsfactoren 

• Nog niet alle thema's van Blink Wereld zijn uitgewerkt voor Blink Lezen. Er wordt daarnaast 
(bij de nog niet uitgewerkte thema's) daarom ook nog gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip XL.  

• In hoeverre is er draagvlak/vertrouwen in de methode Blink Lezen dat Nieuwsbegrip XL 
achterwege kan blijven (op het moment dat alle thema's uitgewerkt zijn) Daarover is nog 
best aarzeling in het team. 
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Tijdsplanning 

aug - jul Verzorgen lessen Blink Lezen volgens de methode Leerkrachten groep 5 
t/m 8 

oktober Onderzoek naar leesgedrag van kinderen in groep 5 t/m 8 Directie 

november Observatie betrokkenheid leerlingen tijdens Blinkles in groep 5 t/m 8 Intern begeleider 

januari Analyseren leesresultaten IEP toets technisch en begrijpend lezen Leerkrachten groep 5 
t/m 8 

februari Observatie betrokkenheid leerlingen tijdens Blinkles in groep 5 t/m 8 Leescoordinator 

februari Passende leesinterventies uitwerken op groeps- of individueel 
niveau en bespreken met IB-er 

Leerkrachten groep 5 
t/m 8 

mei - jun Observatie betrokkenheid leerlingen tijdens een Blinkles in groep 5 
t/m 8 

Intern begeleider 

juni Analyseren leesresultaten IEP toets technisch en begrijpend lezen Leerkrachten groep 5 
t/m 8 

juni Onderzoek naar leesgedrag van leerlingen groep 5 t/m 8 Directie 

juni Passende leesinterventies uitwerken op groeps- of individueel 
niveau en bespreken met IB-er 

Leerkrachten groep 5 
t/m 8 

Borgingsplanning 

sep - okt jaarlijks Peiling leesgedrag leerlingen Leescoordinator 

januari jaarlijks In januari analyseren leesresultaten en gerichte 
leesinterventies ondernemen op individueel of 
op groepsniveau 

Leerkrachten groep 5 
t/m 8 

februari jaarlijks Observatie betrokkenheid leerlingen tijdens 
Blinkles in verschillende groepen en 
nabespreking met groepsleerkracht 

Leescoordinator 

juni jaarlijks In juni analyseren leesresultaten en gerichte 
leesinterventies ondernemen op individueel of 
op groepsniveau 

Leerkrachten groep 5 
t/m 8 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Taalonderwijs 

Invoeren spelling- en taalmethode PIT voor groep 4 t/m 8 met als 

doel het vergroten van het taalplezier en het verbeteren van de 

(tussen)resultaten op het gebied van spelling en het zelf schrijven van 

teksten 

Aanleiding voor dit project 

• Zwakke tussenresultaten op spelling IEP toetsen. 

• Zwakke tussenresultaten begrijpend lezen (o.a. woordenschat) 

• Verouderde spellingmethode. 

• Taal met behulp van CODE 26 (waar eerder in team voor gekozen was) voldeed niet aan de 
verwachtingen. Er bleek behoefte aan een nieuwe taalmethode. 

 
Huidige situatie 

• Na orientatie op diverse taal- en spellingsmethodes heeft het team gekozen voor de 
methode PIT (Plezier in taal) Deze methode heeft zowel een spelling- als taalleerlijn. Het 
team heeft ervoor gekozen om met beide leerlijnen te gaan werken. Beide methodes gelden 
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voor groep 4 t/m 8. In groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode Actief Leren Lezen 
met daarbij een taal- en spellingleerlijn. 

• De methode PIT is helemaal nieuw en in sept 2022 blijkt niet alles goed geleverd te zijn. Ook 
missen er handleidingen, waardoor de start in sept wat moeizaam verloopt. 

• In de groepen 4 t/m 8 staan PIT taal- en spellinglessen ingeroosterd en worden ze volgens 
methode uitgevoerd. 

 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

• De lessen PIT taal en spelling worden volgens de methode gegeven. 

• Waar mogelijk wordt door de leerkracht een verbinding gelegd met de Blink thema's van 
Blink Wereld. 

• Kinderen zijn betrokken tijdens de taal- en spellinglessen van PIT. 

• Kinderen beleven plezier aan de taal- en spellinglessen. 

• Er wordt gebruik gemaakt van de differentiatie-mogelijkheden van de methode PIT. Dit is 
zichtbaar tijdens de lessen. 

• De tussenresultaten op het gebied van spelling en begrijpend lezen op de IEP toets in gr 5 
t/m 8 verbeteren (minimaal in alle groepen op niveau vergelijkbare scholen/landelijk 
gemiddelde. Het streven is naar minimaal twee punten hoger per groep dan vergelijkbare 
scholen/landelijk gemiddelde) 

 
Doelen voor dit jaar 

• Invoeren methode PIT taal en spelling voor groep 4 t/m 8. 

• Kinderen zijn betrokken tijdens de taal- en spellinglessen van PIT. 

• In alle groepen wordt gebruik gemaakt van de differentiatie-mogelijkheden van de methode 
PIT. 

• De tussenresultaten op de IEP toets voor spelling en begrijpend lezen verbeteren ten 
opzichte van schooljaar 2021-2022 (minimaal in groep 4 t/m 8 op niveau vergelijkbare 
scholen/landelijk gemiddelde, Het streven is naar minimaal twee punten hoger per groep 
dan vergelijkbare scholen/landelijk gemiddelde in zowel januari als juni) 

 
Meetbare resultaten 

• Hoge betrokkenheid van de leerlingen tijdens de lessen. 

• Zichtbaar gebruik van de differentie mogelijkheden die de methode biedt in alle groepen. 

• De tussenresultaten op de IEP toets van spelling en begrijpend lezen zijn in gr 4 t/m 8 
minimaal op niveau van vergelijkbera scholen/landelijk gemiddelde. Het streven is naar 
minimaal twee punten hoger per groep dan vergelijkbare scholen/landelijk gemiddelde in 
zowel januari als juni. 

 
Haalbaarheidsfactoren 
Alle materialen zijn correct geleverd (in sept bleken nog niet alle handleidingen en werkboeken 
geleverd te zijn) 
 
Tijdsplanning 

aug - jul Verzorgen PIT taal- en spellinglessen volgens de methode Leerkrachten groep 
4 t/m 8 

sep - okt Observatie betrokkenheid leerlingen en didactisch handelen leerkracht 
tijdens PIT taalles gr 4 t/m 8 met nabespreking groepsleerkracht 

Directie 

jan - feb Analyseren resultaten IEP toets spelling en woordenschat (begrijpend 
lezen) 

Leerkrachten groep 
4 t/m 8 
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februari Passende spelling en/of taalinterventies (nav analyses) uitwerken en 
bespreken met IB-er 

Leerkrachten groep 
4 t/m 8 

feb - mar Observatie betrokkenheid leerlingen en didactisch handelen leerkracht gr 
4 t/m 8 tijdens PIT spellingles met nabespreking groepsleerkracht 

Directie 

juni Analyseren resultaten IEP toets spelling en woordenschat (begrijpend 
lezen) 

Leerkrachten groep 
4 t/m 8 

juni Passende spelling- en/of taalinterventies (nav analyses) uitwerken en 
bespreken met IB-er 

Leerkrachten groep 
4 t/m 8 

Borgingsplanning 

november jaarlijks Lesbezoeken PIT taal en spelling met aandacht 
voor betrokkenheid in de les, didactisch 
handelen en doorgaande lijn tussen groepen 

Taalcoordinator 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Taalonderwijs 

Ontwikkelen en uitvoeren van doelgerichte taal-leesactiviteiten voor 

groep 1 t/m 3 passend bij de thema's met als doel het verhogen van 

het taalniveau 

Aanleiding voor dit project 
 

• Verbeteren van de tussenresultaten op het gebied van lezen, taal en spelling. 

• In de onderbouw (gr 1-2) wordt thematisch gewerkt in een 2 jarige cyclus zonder 
taalmethode. Om te zorgen voor een goed aanbod binnen deze cyclus wordt , samen met 
een onderwijsbegeleider, gewerkt aan taal- en leesdoelen passend bij de thema's. 

• In groep 3 wordt gewerkt met de methode Actief leren lezen voor aanvankelijk leren lezen, 
begrijpend lezen en spelling. Daarnaast wordt thematisch gewerkt (zelfde thema als groep 1-
2) Om tijdens de thema's en het spelen in hoeken doelgericht aandacht te besteden aan 
taalactiviteiten, wordt groep 3 ook meegenomen in deze activiteiten. 

• Het taalaanbod voor de VVE leerlingen willen we verder versterken. 
 
Huidige situatie 

• Er wordt gewerkt in thema's voor groep 1 t/m 4 (2 jarige cyclus), maar er zijn nog niet bij 
ieder thema doelgerichte taal-leesactiviteiten ontwikkeld. 

• Er is aanbod voor de VVE leerlingen, maar we willen dit beter in beeld brengen en 
versterken. 

• Voor de thema's wordt gewerkt met een ontwerpschema waar alle doelgerichte taal-
leesactiviteiten in opgenomen worden. 

• De taal-leesdoelen worden gekoppeld aan de taalleesactiviteiten binnen de thema's zodat 
alle doelen ruimschoots door het jaar heen aan bod komen. 

• De leerkrachten voeren de doelgerichte activiteiten uit en observeren de leerlingen met 
betrekking tot hun taal-leesontwikkeling. Deze ontwikkeling wordt bijgehouden in het LVS 
Digikeuzebord voor groep 1-2. Vanaf groep 3 wordt gebruik gemaakt van het IEP 
leerlingvolgsysteem. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

• Er is een 2 jarige thematische cyclus met daarbij doelgerichte taal-leesactiviteiten voor 
kinderen van groep 1 t/m 3. 
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• Er wordt naar gestreefd dat 80 tot 100% van de leerlingen eind groep 2 de leerlijnen 
woordenschat, fonemisch bewustzijn en beginnende geletterdheid voldoende of goed 
beheersen, waardoor ze voldoen aan de lees, taal en spellingvoorwaarden voor het 
onderwijs in groep 3. 

• Er wordt gestreefd naar een beheersing in groep 3 op het gebied van spelling en lezen op 
minimaal het niveau van vergelijkbare scholen/landelijk gemiddelde. Ons streven is om in 
groep 3 gemiddeld twee punten hoger te scoren dan bij vergelijkbare scholen/landelijk 
gemiddelde. 

 
Doelen voor dit jaar 

• Bij ieder thema zijn doelgerichte taal-leesactiviteiten uitgewerkt voor groep 1 t/m 3. Deze 
worden ingepland in de weekplanning en bijgehouden bij het ... 

• Het extra taal-leesaanbod voor VVE leerlingen wordt per thema uitgewerkt en ingepland in 
de weekplanning. 

• Er worden lesbezoeken ingepland waarbij specifiek aandacht is voor het aanbod aan de VVE 
leerlingen. 

• Tijdens lesbezoeken door de directie of de IB-er wordt gekeken naar de betrokkenheid van 
de leerlingen en het didactisch handelen van de leerkracht. Dit wordt nabesproken. 

• De  
 
Meetbare resultaten 

• Eind van het schooljaar (juni 2022) zijn er voor alle thema's doelgerichte taal-leesactiviteiten 
ontwikkeld en per thema goed opgeslagen. 

• In november 2022 staan de afspraken met betrekking tot het extra aanbod aan VVE 
leerlingen duidelijk beschreven met daarbij wie welke activiteiten uitvoert (leerkracht, 
onderwijsassistent, stagiaire of tutor uit gr 7-8) 

• 80 tot 100% van de leerlingen behalen eind groep 2 een voldoende of goede beheersing op 
de leerlijnen woordenschat, fonemisch bewustzijn en beginnende geletterdheid. 

• In groep 3 behalen de leerlingen op de spelling en leestoets van IEP gemiddeld een score van 
minimaal gelijk aan vergelijkbare scholen/landelijk gemiddelde. Het streven is naar een score 
van minimaal twee punten hoger dan vergelijkbare scholen/landelijk gemiddelde. 

 
Haalbaarheidsfactoren 

• Het ontwikkelen en goed vastleggen van de doelgerichte taal-leesactiviteiten bij de thema's 
is een intensief traject en kost veel tijd.  

• Een schoolbegeleider kan desgewenst ondersteunen bij het ontwikkelen van de doelgerichte 
taal en leesactiviteiten en kan ondersteunen bij het invoeren hiervan en het 
klassenmanagement. 

 
Tijdsplanning 

aug - sep Ontwikkelen taal-leesactiviteiten bij eerste thema (voor in hoeken en 
kleine kring) 

Leerkrachten groep 
1 t/m 3 

sep - okt Lesbezoek taal/leesactiviteit passend bij thema met aandacht voor 
betrokkenheid leerlingen en didactisch handelen leerkracht met 
nabespreking 

Directie 

oktober Ontwikkelen taal-leesactiviteiten bij tweede thema (voor in hoeken en 
kleine kring) 

Leerkrachten groep 
1 t/m 3 

okt - nov Taal-leesaanbod voor VVE-leerlingen binnen de thema's bespreken met 
leerkrachten en afspraken vastleggen 

Intern begeleider 

nov - dec Lesbezoek gericht op aanbod aan VVE leerlingen met nabespreking Intern begeleider 

nov - dec Ontwikkelen taal-leesactiviteiten bij derde thema (voor in hoeken en kleine 
kring) 

Leerkrachten groep 
1 t/m 3 
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januari Ontwikkelen taal-leesactiviteiten bij vierde thema (voor in hoeken en 
kleine kring) 

Leerkrachten groep 
1 t/m 3 

jan - feb Doelgerichte taal-leesinterventies uitwerken en bespreken met IB-er Leerkrachten groep 
1 t/m 3 

februari Taal-leesontwikkeling leerlingen groep 1 t/m 3 bespreken aan de hand van 
ingevulde leerlijnen (gr 1-2) en IEP toetsresultaten groep 3 

Intern begeleider 

feb - mar Lesbezoek taal/leesactiviteit passend bij thema met aandacht voor 
betrokkenheid leerlingen en didactisch handelen leerkracht met 
nabespreking 

Directie 

maart Ontwikkelen taal-leesactiviteiten bij vijfde thema (voor in hoeken en kleine 
kring) 

Leerkrachten groep 
1 t/m 3 

april Lesbezoek gericht op aanbod aan VVE leerlingen met nabespreking Directie 

juni Doelgerichte interventies taal-lezen uitwerken en bespreken met IB-er 
(voor start nieuwe schooljaar) 

Leerkrachten groep 
1 t/m 3 

juni Taal- leesontwikkeling leerlingen groep 1 t/m 3 bespreken aan de hand van 
ingevulde leerlijnen (gr 1-2) en IEP toetsresultaten gr 3 

Intern begeleider 

Borgingsplanning 

december jaarlijks Check of alle taal- leesactiviteiten voor gr 1 t/m 
3 zodanig uitgewerkt staan en opgeslagen zijn, 
zodat ze in de twee jarige cyclus gebruikt 
kunnen worden. 

Directie 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Rekenen/wiskunde 

Verbeteren van het aanbod en de (tussen)resultaten van rekenen 

Aanleiding voor dit project 
Sinds enkele jaren maken we gebruik van de (online) methode Math voor de groepen 4 t/m 8. We 
merken echter dat het veel voorbereiding vraagt om vanuit deze methode goede en 
kerndoeldekkende lessen te verzorgen. Bovendien verandert de methode regelmatig allerlei 
instellingen, waardoor de inhoud (o.a. werkbladen) regelmatig niet goed weergegeven wordt. Ook 
vinden we de inhoud van de lessen en de werkbladen erg wisselend van kwaliteit. Bovendien geven 
de tussenresultaten van de IEP rekentoetsen een wisselend beeld en hebben wij het gevoel dat we 
(met een ander/beter aanbod) de kinderen tot betere resultaten kunnen brengen. Bij onze eindtoets 
halen alle kinderen voor rekenen de afgelopen twee jaar 100% de 1F doelen van rekenen (daar zijn 
we heel tevreden over), maar bij het behalen van de 1S doelen blijven we (sterk) achter op het 
landelijk gemiddelde. Dit alles maakt dat we komend schooljaar ons gaan orienteren op een nieuwe 
rekenmethode in combinatie met het verbeteren van het didactisch handelen bij het rekenen. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
In de groepen 3 t/m 8 behalen de leerlingen op de midden- en eindtoets van IEP bij rekenen 
minimaal de scores die horen bij onze schoolweging/landelijk gemiddelde zoals hieronder genoemd 
in de tabel. Ons streven is naar een gemiddelde groepsscore in iedere groep van twee punten boven 
vergelijkbare scholen/landelijk gemiddelde. 
 
 
IEP Rekenen 
M-toets  
IEP  
 Landelijk Schoolweging 2021-2022 
Groep 3 10 10 8 
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Groep 4 25 25 25 
Groep 5 41 41 39 
Groep 6 54 54 55 
Groep 7 64 64 60 
Groep 8 74 74 71 
 
IEP Rekenen 
E-toets  
IEP  
 Landelijk Schoolweging 2021-2022 
Groep 3 16 16 17 
Groep 4 31 31 30 
Groep 5 46 46 45 
Groep 6 57 57 53 
Groep 7 67 67 68 
 
 
 
Op de eindtoets van groep 8 2021-2022 behaalde 100% van de leerlingen de 1F score. 23,1% van de 
leerlingen behaalde de score 1S Dat is onder het landelijk gemiddelde van 44,7%. In schooljaar 2022-
2023 streven we naar 100% 1F score en een 1S score van minimaal 35%, het jaar erna naar een score 
van 45% 1S. 
 
Doelen voor dit jaar 

• Orientatie nieuwe rekenmethode (voor gr 3 t/m 8) met het hele team. 

• Uitproberen van twee rekenmethodes met de leerlingen in de lessen. 

• Duidelijk aanbod in kleutergroepen omschrijven/afspreken. 

• Duidelijke teamafspraken met betrekking tot doorgaande lijn didactisch handelen op het 
gebied van rekenen (in kwaliteitskaart) 

• Nieuwe keuze en aanschaf rekenmethode eind schooljaar 2022-2023. 

• Start nieuwe rekenmethode in schooljaar 2023-2024. 
 

 

 
Meetbare resultaten 

• Tussenresultaten rekenen in alle groepen minimaal op het niveau van landelijk gemiddelde 
op de IEP-toets. Sterevn is naar twee punten boven niveau landelijk gemiddelde in iedere 
groep. 

• Eindtoets rekenen: 100% 1F, minimaal 35% 1S. (in schooljaar 2023-2024: 1S: minimaal 45%) 
 

 

 
Haalbaarheidsfactoren 
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor technisch lezen (Blink Lezen) en met 
een nieuwe taal- en spellingmethode (PIT). Een aantal teamleden wil graag al in januari starte met de 
nieuwe rekenmethode. Dat lijkt niet haalbaar. Er is daarom gekozen voor een iets aangepaste 
planning. 
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Tijdsplanning 

september Rekenwerkgroep komt bij elkaar Directie 

oktober Studiedag orientatie rekenmethode, aan einde studiedag wordt 
besloten welke methodes we verder willen uitproberen met de 
leerlingen 

Directie 

okt - nov Afspraken maken didactisch handelen rekenen gericht op verbeteren 
tussenresultaten dit schooljaar 

Leerkrachten groep 1 
t/m 8 

jan - mar Rekenlessen uit nieuwe methodes worden uitgeprobeerd in gr 3 t/m 8  Leerkrachten groep 1 
t/m 8 

februari Bespreken en analyseren resultaten rekenen aan de hand van 
leerlijnen gr 1-2 en toetsresultaten IEP gr 3 t/m 8 

Leerkrachten groep 1 
t/m 8 

mar - apr Keuze nieuwe rekenmethode wordt besproken in teamvergadering Rekencoordinator 

apr - mei Rekenmethode wordt besteld, zodat in nieuwe schooljaar gestart kan 
worden 

Rekencoordinator 

mei - jun Scholing team door methodespecialist met als doel invoering nieuwe 
rekenmethode in nieuwe schooljaar 

Rekencoordinator 

juni Bespreken en analyseren resultaten rekenen aan de hand van 
leerlijnen gr 1-2 en toetsresultaten IEP gr 3 t/m 8 

Leerkrachten groep 1 
t/m 8 

Borgingsplanning 

januari jaarlijks Bespreken en analyseren rekenresultaten aan 
de hand van leerlijnen (gr 1-2) en IEP toets (gr 3 
t/m 8) 

Leerkrachten groep 1 
t/m 8 

juni jaarlijks Bespreken en analyseren rekenresultaten aan 
de hand van leerlijnen (gr 1-2) en IEP toets (gr 3 
t/m 8) 

Leerkrachten groep 1 
t/m 8 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Hoogbegaafdheid 

Ontwikkelen van passend onderwijsaanbod meer- en hoogbegaafde 

leerlingen in alle groepen 

Aanleiding voor dit project 
In schooljaar 2021-2022 hebben divere teamleden scholing gevolgd op het gebied van meer- en 
hoogbegaafdheid. Er is echter nog geen uniforme aanpak binnen het hele team. Nog niet alle 
leerkrachten zijn voldoende geschoold in het signaleren van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ook 
is er nog geen gezamenlijke visie bepaald en zijn er nog geen afspraken gemaakt met betrekking tot 
de aanpak en begeleiding van deze leerlingen. Wel hebben we in schooljaar 2022-2023 twee 
hoogbegaafdheidscoordinatoren aangewezen: een voor groep 1 t/m 4 en een voor groep 5 t/m 8. 
Voor groep 7 zijn er vorig jaar materialen aangeschaft (Levelwerk) omdat we omhoog zaten met een 
leerling. Hierin is nog geen doorgaande lijn aangebracht. 
 
Met betrekking tot signalering: We hebben een licentie voor SIDI PO, maar dit signaleringsinstrument 
wordt nog niet structureel gebruikt. Ook hierover moeten afspraken gemaakt worden en is er 
mogelijk een teamscholing nodig. 
 
Huidige situatie 

• Er zijn dit schooljaar twee hoogbegaafdheidscoordinatoren. Zij hebben beiden vorig 
schooljaar scholing gevolgd, een gericht op het jonge kind en een gericht op het oudere kind. 

• We hebben het signaleringsprogramma SIDI PO, maar gebruiken dit nog niet of onvoldoende. 

• We hebben nog geen visie op meer en hoogbegaafdheid besproken in het team. 
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• We hebben nog geen doorgaande lijn of specifieke aanpak voor deze leerlingen. Er wordt per 
leerling steeds een keuze gemaakt en vastgelegd, maar dit is niet structureel en er is geen 
sprake van een doorgaande lijn. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

• Duidelijke afspraken met betrekking tot signalering van meer en hoofbegaafde leerlingen, 
beschreven in een kwaliteitskaart of Hoogbegaafdheids-beleidsplan. 

• Een duidelijks visie op onze aanpak met betrekking tot meer- en hoobegaafde leerlingen. 

• Afspraken met betrekking tot aanbod en didactisch handelen richting hoogbegaafde 
leerlingen. 

 
Doelen voor dit jaar 

• Visie in team bespreken met betrekking tot aanpak hoogbegaafde leerlingen. 

• Teamscholing inplannen (in overleg met passend onderwijs) mbt signalering en aanpak. 

• Aanbod beschrijven in kwaliteitskaart voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

• Antwoord formuleren op volgende vragen: Hoe gaan we om met compacten en verrijken? 
Gaan we met kleine groepjes leerlingen binnen de school werken of gaan we kinderen van 
Primeniusscholen koppelen in een bovenschools HB groepje? Hoe sluiten we aan bij de 
thema's? Wat gebeurt er tijdens de lessen voor deze leerlingen? Wat gebeurt er buiten de 
lessen? In hoeverre maken we gebruik van aanbod van andere scholen? (zoals RSG en het 
Hondsrugcollege) Past dit in onze visie? 

 
Meetbare resultaten 

• Er is met het team een visie geformuleerd op aanpak voor meer- en hoobegaafde leerlingen 
en deze is beschreven in een kwaliteitskaart. 

• Er heeft een teamscholing plaatsgevonden met betrekking tot signalering en aanpak binnen 
onze school. 

• Er is een antwoord geformuleerd op bovenstaande vragen. Deze antwoorden vormen samen 
onze kwaliteitskaart. 

• Leerkrachten signaleren en er is een eerste stap gezet met betrekking tot formulering van 
een aanpak zowel binnen als buiten de groep. 

 
Haalbaarheidsfactoren 
Er zijn al veel ontwikkelingen gaande op de Bonifatiusschool (op het gebied van de 
basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Daardoor kan het zijn dat dit onderwerp wat minder goed 
van de grond gaat komen. Toch is het noodzakelijk om ook nu al een goed en gedegen aanbod voor 
deze leerlingen neer te zetten. 
 
Tijdsplanning 

oktober Voorbereidend gesprek HB coordinatoren, directie en IB-er Directie 

nov - dec Voorbereiding van HB scholing voor het hele team Hoogbegaafdheidscoordinator 

feb - mar HB scholing hele team waarin o.a. visie en signalering 
besproken wordt 

Hoogbegaafdheidscoordinator 

apr - mei Vastleggen visie en aanpak in kwaliteitskaart/HB beleidsplan Hoogbegaafdheidscoordinator 

mei - jul Lesstof compacten en verrijken volgens gemaakte afspraken Leerkrachten groep 1 t/m 8 

Borgingsplanning 

november jaarlijks Evaluatie aanpak meer en hoogbegaafde 
leerlingen groep 1 t/m 8 

Hoogbegaafdheidscoordinator 
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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Doorgaande lijn 

Doorgaande lijn zelfstandig werken en weektaak ontwikkelen 

Huidige situatie 
De afspraken met betrekking tot zelfstandig werken zijn niet in alle groepen hetzelfde. Ook is er nog 
geen echte doorgaande lijn op dit gebied. Er zijn tevens verschillende weektaken in omloop.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Doel van dit project is om gezamenlijk te komen tot een visie op zelfstandig werken en dit uit te 
werken tot een doorgaande leerlijn zelfstandig werken die beschreven wordt in een kwaliteitskaart. 
Verder is het doel dat de weektaken uit de verschillende groepen op elkaar aansluiten en dat er 
binnen de weektaken keuzes gemaakt kunnen worden door de leerlingen. In de weektaak is 
bovendien zichtbaar dat het onderwijs gepersonaliseerd is. 
 
Doelen voor dit jaar 

• Voorbereiden inspiratiesessies met betrekking tot autonomie en zelfstandig werken van 
leerlingen (o.a. literatuurstudie, goede voorbeelden op andere scholen, gastspreker 
uitnodigen) 

• Inspiratiesessies met het hele team volgen. 

• Gezamenlijke visie op zelfstandig werken formuleren. 

• Aan de hand van de visie een opzet maken voor een doorgaande lijn zelfstandig werken. 

• Ontwikkelen van een passende weektaak waarbij leerlingen gedurende de schoolperiode 
steeds zelfstandiger leren werken en meer eigen keuzes leren maken. Hierin zit ook een 
gepersonaliseerde component. 

• Invoeren van de gemaakte afspraken en de weektaak. Evaluatie na 6 tot 8 weken, waarbij 
ook de mening van de leerlingen wordt meegenomen. 

 
Meetbare resultaten 

• De inspiratiesessies die gepland en uitgevoerd zijn. 

• Gezamenlijke visie die beschreven is en waar draagvlak voor is binnen het team. 

• Doorgaande lijn die beschreven is en waar draagvlak voor is binnen het team. 

• Een serie van weektaken die op elkaar aansluiten en passen bij de beschreven visie en de 
doorgaande lijn. 

• Een proefperiode instellen van 6-8 weken waarin de afspraken en de weektaken door de 
school heen gebruikt worden. 

• Een evaluatiemoment instellen waarbij leerlingen en leerkrachten feedback en 
verbetervoorstellen kunnen geven. 

• Een verbeterde versie doorgaande lijn zelfstandig werken beschrijven en serie weektaken 
naar aanleiding van de feedback van zowel leerkrachten als leerlingen. 

 
Haalbaarheidsfactoren 
Bovengenoemd proces zorgvuldig doorlopen kost veel tijd en het hele team zal erbij betrokken 
moeten worden. De vraag is in hoeverre dit helemaal binnen 1 schooljaar behaald kan worden (naast 
de andere ontwikkelingen die er zijn)  
 
Tijdsplanning 

sep - nov Inspiratiesessies voorbereiden Zelfstandig werken en 
weektaak-coordinator 

november Inspiratiesessies uitvoeren op studiedag 25-11-2022 Zelfstandig werken en 
weektaak-coordinator 
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nov - dec Visie formuleren naar aanleiding van de input van het team 
vanuit de inspiratiesessies 

Directie 

januari Visie delen in team, team geeft feedback Directie 

februari Afspraken zelfstandig werken beschrijven per groep en 
uitwisselen in het team op studiemiddag 8-2-2022 

Leerkrachten groep 1 t/m 8 

maart Serie weektaken ontwikkelen die op elkaar aansluiten Zelfstandig werken en 
weektaak-coordinator 

apr - mei Invoeren afspraken en weektaken zelfstandig werken Leerkrachten groep 1 t/m 8 

jun - jul Evaluatie en bijstellen afspraken van zelfstandig werken en de 
weektaakdocumenten 

Directie 

Borgingsplanning 

februari jaarlijks Evalueren en bijstellen afspraken zelfstandig 
werken en weektaak 

Zelfstandig werken en 
weektaak-coordinator 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Onderwijs & Ontwikkeling 

Ontwikkelen leerlingportfolio groep 1 t/m 8 

Aanleiding voor dit project 

• Vanuit Math werkten we met een Groeimap, maar deze voldoet onvoldoende. 

• De rapportage die we nu hebben komt vanuit IEP en wordt grotendeels ingevuld door de 
leerkracht, terwijl een portfolio meer een ontwikkeldocument vanuit de leerling is. 

• Er is behoefte aan een eenvoudig portfolio document wat door kan lopen vanaf groep 1 t/m 
groep 8 (met mogelijkheid tot starten vanaf peuters en aandacht voor ontwikkeling tijdens 
BSO en Verrijkte Schooldag) 

 
Huidige situatie 

• Twee keer per jaar maken alle leerlingen een 'ik' tekening wat in het portfolio gestopt wordt. 

• Twee keer per jaar maken de leerkrachten een rapportage over de leerlingen waarbij de 
ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van de leerlijnen (groep 1-2) en toetsresultaten 
IEP (gr 3 t/m 8) toegelicht/beschreven worden. 

• In groep 1 en 2 wordt er tevens twee keer per jaar een fotoverslag met bijschrift gemaakt 
van belangrijke gebeurtenissen in de groep vanuit die periode. 

• We maken gebruik van social schools als communicatiemiddel naar ouders, maar gebruiken 
de portfolio-module die daarin zit verder niet. 

 
Uiteindelijk gewenste situatie 

• Het portfolio is een (digitaal) (groei)document waarin de leerling laat zien wat hij/zij geleerd 
heeft en nog wil leren. 

• Specifieke talentontwikkeling van een leerling wordt hierin zichtbaar gemaakt. 

• De leerlijnen en toetsresultaten worden hierin opgenomen met een toelichting van de 
leerkracht, zodat leerlingen en ouders hierover geinformeerd worden. 

 
Doelen voor dit jaar 

• In team het huidige rapport/portfolio evalueren: zijn we hier tevreden over? 

• Ouders en leerlingen bevragen: zijn zij tevreden over ons huidige rapport/portfolio? 

• In team mogelijkheden bespreken om leerling meer ruimte te geven in het portfolio/rapport. 

• Keuze maken voor huidige situatie of aanpassing van het rapport/portfolio. 
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Tijdsplanning 

nov - dec In teamvergadering huidig rapport en portfolio evalueren Directie 

maart Tijdens teamvergadering/studiemiddag mogelijkheden voor nieuw 
rapport/portfolio onderzoeken en bespreken 

Directie 

apr - jun Keuze maken aanpassing rapport/portfolio en in nieuw schooljaar invoeren Directie 

Borgingsplanning 

april om het jaar Evaluatie rapport/portfolio met aanbevelingen 
voor verbeteringen 

Directie 

Ontwikkelen 
Organisatie  |  Kindcentrum 

Verdere ontwikkeling tot Integraal Kindcentrum met structurele 

overlegmomenten tussen alle partners, doorlopende 

leer/ontwikkellijnen van 2-12 jaar en een aanbod verrijkte schooldag 

voor de leerlingen. 

Aanleiding voor dit project 
De Bonifatiusschool ontwikkelt zich van een basisschool met een peutergroep naar een IKC waarin de 
basisschool, peutergroep, BSO en de verrijkte schooldag nauw samenwerken. Tijdens deze 
samenwerking zijn knelpunten aan de orde gekomen (o.a. op het gebied van communicatie (intern 
en naar ouders toe), ICT-systemen en software, doorgaande leerlijnen, financiering (private 
geldstromen en onderwijsgeld), gebruik van ruimtes, aanmelding van kinderen voor school en voor 
de peutergroep/BSO, beleid maken en leiding geven? etc) 
 
Primenius en Tamariki zijn in schooljaar 2020-2021 gezamenlijk gestart met een IKC ontwikkeltraject 
met o.a. scholing van directeuren met een IKC opleiding en een IKC pilot (die nu voor het tweede 
schooljaar gaat lopen) waarin de knelpunten besproken worden en gewerkt wordt aan oplossingen. 
De Bonifatiusschool neemt deel aan deze pilot. 
 
Huidige situatie 

• Twee gescheiden organisaties met eigen managers en beleid. (Primenius: onderwijs, 
Tamariki:opvang) 

• Als er te weinig kinderen op een dagdeel in de peutergroep of BSO aanwezig zijn, wordt (in 
overleg met ouders) deze middag (tijdelijk) gesloten.  

• Op de werkvloer nauwe samenwerking tussen school, BSO en peutergroep. 

• Dit schooljaar staan er voor het eerst structurele IKC overleggen gepland binnen ons eigen 
kindcentrum. 

• Verrijkte schooldag wordt verder ontwikkeld. 

• Peutergroep (2-4 jaar) ongeveer 20 kinderen (stabiel) verdeeld over maandag t/m 
donderdag. Met name de ochtenden zijn goed bezet. Enkele middagen zijn gesloten en de 
vrijdag is ook gesloten (ivm rendabiliteit) 

• Elke dag opvang van 7.00-8.30 uur (voorschoolse opvang) 

• Elke dag opvang na school tot 18.00 uur/18.30 uur (naschoolse opvang) 

• Vakantie-opvang samen met SWBS Pork, wisselend op locatie Pork en Bonifatius. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 

• Kindcentrum Bonifatius met vast team bestaande uit medewerkers voor peutergroep, school 
en opvang en gecombineerde functies. 
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• IKC directeur geeft leiding aan het hele KindCentrum. 

• De peutergroep en BSO zijn financieel gezond (meer inkomsten dan uitgaven) en er vinden 
regelmatig boeiende activiteiten voor kinderen plaats. 

• In de vakanties vinden er boeiende activiteiten plaats voor de kinderen die gebruik maken 
van de vakantie-opvang. 

• Na schooltijd vinden er op 1 of 2 middagen in de week naschoolse activiteiten plaats waar 
alle kinderen van het Kindcentrum aan deel kunnen nemen als ze zich daarvoor 
aanmelden.(Verrijkte schooldag) 

 
Doelen voor dit jaar 

• Financieel gezond maken van de peutergroep en de BSO/vakantie-opvang. 

• Nieuw plan indienen voor de Verrijkte Schooldag voor de komende twee jaar. 

• Communicatie naar ouders toe verbeteren. 

• Zorgdragen voor hoge kwaliteit opvang en onderwijs. 

• IKC directeur neemt steeds meer taken over van de managers kinderopvang. 

• Kindcentrum Bonifatius wordt goed op de kaart gezet (PR) en krijgt steeds meer 
aanmeldingen/leerlingen. 

 
Meetbare resultaten 

• Inkomsten/uitgaven peutergroep en BSO zijn goed in balans. Er blijven voldoende middelen 
over voor investeringen en activiteiten voor de kinderen. 

• Sportieve en culturele activiteiten maken regelmatig deel uit van het aanbod in het 
kindCentrum. 

• Er staat een gedegen aanbod beschreven voor de VVE leerlingen (op de peutergroep en in 
groep 1-2 en verder) 

• We streven naar tussen- en eindresultaten op de basisschool die hoger zijn dan op 
vergelijkbare scholen. 

 
Haalbaarheidsfactoren 

• Financiele ruimte binnen de opvang is een belangrijke factor. 

• Tijd vinden om samen te ontwikkelen is ook een belangrijke factor. 
 
Tijdsplanning 

sep - okt Plannen maken/coordineren aanbod Verrijkte Schooldag Coordinator Verrijkte 
Schooldag 

sep - jul Deelname aan IKC pilot Directie 

oktober Afstuderen IKC opleiding met ondernemingsplan Directie 

oktober IKC vergadering Directie 

okt - nov Indienen plan Verrijkte Schooldag Coordinator Verrijkte 
Schooldag 

okt - dec VVE aanbod bespreken met leidster peutergroepen en 
kleutergroepen. Doorgaande lijn bewaken. 

Intern begeleider 

nov - dec Plannen maken/coordineren aanbod Verrijkte schooldag Coordinator Verrijkte 
Schooldag 

januari IKC vergadering Directie 

feb - mar Plannen maken/coordineren aanbod Verrijkte Schooldag Coordinator Verrijkte 
Schooldag 

april IKC vergadering Directie 

apr - mei Evaluatie/bijstellen VVE aanbod peuters en kleuters Intern begeleider 

mei - jun Evaluatie aanbod verrijkte schooldag Coordinator Verrijkte 
Schooldag 

juli Plan/aanbod verrijkte schooldag schooljaar 2023-2024 maken Coordinator Verrijkte 
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Schooldag 

Borgingsplanning 

augustus jaarlijks Coordineren en plannen aanbod Verrijkte 
Schooldag 

Coordinator Verrijkte 
Schooldag 

september jaarlijks VVE aanbod peuters en kleuters bespreken met 
leidsters en leerkrachten onderbouw 

Intern begeleider 

juni jaarlijks  opEvaluatie VVE aanbod peuters-kleuters en 
bespreken van de leerlijnen peuters/kleuters 

Intern begeleider 

juni jaarlijks Evaluatie samenwerking IKC Directie 

juni jaarlijks Evalueren aanbod Verrijkte Schooldag Coordinator Verrijkte 
Schooldag 

 


