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School Basisschool De Brug School Basisschool De Brug

Datum 11-07-2022 Datum

Inleiding Inleiding Voor u ligt het jaarplan van CBS De Brug 2021/2022. Hierin
geven we aan, aan welke ontwikkeldoelen we hebben
gewerkt. Ook het afgelopen jaar zijn wij in ons
ontwikkeltraject begeleid door Mevrouw Joyce Couprie van
Aperi Educatief. Na de externe audit in 2018 is zij betrokken
gebleven. In 19/20 zijn met name organisatorische
verbeteringen aangepakt. In het aflopende jaar richtte de
aandacht zich op de kernvragen: Hoe kunnen wij onze
opbrengsten gunstig beinvloeden? Hoe kunnen wij omgaan
met alle (niveau)verschillen in de groepen?

In ons jaarplan geven we verder aan: welke zelfevaluaties
we hebben uitgevoerd welke vragenlijst(en) we hebben
ingezet welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
welke actuele ontwikkelingen van belang
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Speerpunten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. In de komende vier jaar stemmen we ons onderwijsaanbod op CBS de Brug af op de
leer- en ontwikkelingsbehoeften van al onze leerlingen.

Onze streefbeelden 1. In de komende vier jaar stemmen we ons onderwijsaanbod op
CBS de Brug af op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van al onze leerlingen.

De afgelopen vier jaren stonden in het teken van een verbetertraject ter verbetering van
de opbrengsten. Daarbij hebben we ons laten bijstaan door externe adviseurs. Aperi-
Mevr. Joyce Couprie heeft ons begeleid op het gebied van differentiatie/omgaan met
verschillen. Harald Weessies heeft meegeholpen met de implementatie van LOGO3000
(woordenschatonderwijs) en Mevr. Ingrid de Bruin met de implementatie van de nieuwe
rekenmethode Getal en Ruimte jr. Er wordt vanaf de kleuterbouw instructie op behoefte
gegeven. Daarbij baseert men het aanbod op uitval in de methode. In kleine
instructiegroepen wordt extra begeleiding georganiseerd. De onderwijsbehoefte, aanbod
en evaluatie wordt verwerkt in een 'tegel' in Teams. Op dezelfde wijze wordt ook de
NPO-begeleiding en het schakelonderwijs verwerkt en verantwoord.

1. In juni 2021 zijn de opbrengsten voor rekenen/wiskunde op onze school van
minimaal voldoende kwaliteit door onze inzet op rekenonderwijs.

In leerjaar 3 zien we voor het eerst bemoedigende cito-uitslagen. In hogere groepen zijn
die ook waarneembaar. De overstap van de nieuwe methode was in hogere groepen,
vanwege de integrale invoer ervan, moeilijker. Door de invoer van BAREKA is meer
fijnmazig te analyseren waarop kinderen begeleiding nodig hebben

1. In de komende vier jaar werken we aan een breder onderwijsaanbod waarin alle
leerlingen tot leren kunnen komen.

De meeste aandacht is naar rekenen, woordenschat en lezen gegaan. Daarmee zijn we
nog niet tot een nieuwe zaakvakkenmethode gekomen. Wel zijn na corona de
workshops met de cultuurkust en Technieklab weer opgepakt.

1. In de komende vier jaar borgen we de afspraken die ontstaan vanuit het
verbetertraject 'de basis op orde' gericht op een gedifferentieerde instructie.

Zie antwoord op streefbeeld 1.

1. In de komende vier jaar ontwikkelen en verdiepen we ons beleid op
vaardighedenonderwijs, waarin de vaardigheden ICT-vaardigheden, samenwerken
en communicatie geïmplementeerd zijn.

Met name op ICT gebied zijn er grote stappen gemaakt. Er zijn laptops vanaf groep 3
gekomen die structureel worden ingezet voor extra oefening. Tijdens de lockdown
periodes hebben alle kinderen gewerkt middels een aansluiting in Teams.

2. In juni 2021 zijn de opbrengsten voor rekenen/wiskunde op onze school van minimaal
voldoende kwaliteit door onze inzet op rekenonderwijs.

3. In de komende vier jaar werken we aan een breder onderwijsaanbod waarin alle
leerlingen tot leren kunnen komen.

4. In de komende vier jaar borgen we de afspraken die ontstaan vanuit het
verbetertraject 'de basis op orde' gericht op een gedifferentieerde instructie.

5. In de komende vier jaar ontwikkelen en verdiepen we ons beleid op
vaardighedenonderwijs, waarin de vaardigheden ICT-vaardigheden, samenwerken en
communicatie geïmplementeerd zijn.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

OP 12,9750 
waarvan interne begeleiding 1,14 en inzet directie 1,0

De sterkte/zwakte analyse is vier jaar geleden opgesteld. Als we daar naar terugkijken,
is het volgende op te merken. Sterke kanten- Het pedagogisch klimaat is nog steeds een
sterk punt. Dit wordt ondersteund door de veiligheidslijst en de vragen lijst 'mentaal
welbevinden'. De Kanjerlessen ondersteunen dit. In het derde jaar in ons teamtraject
blijkt maar weer hoe gemotiveerd -ondanks corona- het team heeft gewerkt verder te
komen. Dit jaar is de kwaliteitskaart 'omgaan met verschillen' afgerond. Door corona zijn
contacten met ouders meer op afstand gekomen.

Zwakke kanten- de opbrengsten (groepsgemiddelden) zijn stabiel laag te noemen.
Kijken we op leerlingniveau, dan groeien verreweg de meeste kinderen in vaardigheid.
Door de invoer van LOGO en Getal en Ruimte jr, is er verbetering merkbaar in de
onderbouw op het groepsgemiddelde.

Kansen- extern attribueren is sterk verminderd. Er is telkens een nieuwe beginsituatie en
de vraag 'wat vraagt het van mij, om nu te doen?' In de nieuwe zorgstructuur is men
meer zelfkritisch bij de inhoudelijke analyses van opbrengsten.

Bedreigingen- we zijn 'op inclusie gericht', maar bemerken ook de grenzen in
passendonderwijs. We kennen in alle groepen veel niveauverschillen en dat vraagt een
goede voorbereiding en klassenorganisatie van de leerkracht.

Groepen Groepen 1/2a, 1/2b, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8

Functies [namen / taken] Directeur, drie bouwcoördinatoren, twee Intern Begeleiders 
BC 1 Thea van Renswoude 
BC 2 Ina Jongenotter 
BC3 Elma van der Haar 
IB 1 Hennie Foppen 1/2 
IB 2 Arnyta Vlijm 3-8 
LB1 Ina Jongenotter Lezen 
LB2 Erik Veen - rekenen 
LB 3 vacature - ICT 
LB 4 Marianne Bijman - ICO/CAP 
LB 5 Jolanda Velgersdijk - Taal 
LB 6 Marlies Beelen - talentontwikkeling

Twee sterke kanten Ouders 
Pedagogisch klimaat 
Gemotiveerd team 
Maatschappelijke uitdaging gezien de populatie 
Christelijke identiteit

Twee zwakke kanten Opbrengsten 
Doorgaande lijn 
Borging 
Feedback naar elkaar 
Beperkingen in het schoolgebouw

Twee kansen Doorgaande lijn 
Didactische vaardigheden (collegiale consultaties, 
inhoudelijk overleg) 
Professionele schoolcultuur (samenwerking) 
Cyclisch reflecteren 
Voorkomen van extern attribueren

Twee bedreigingen Hoger opgeleiden verlaten de school 
Onderwijsaanbod voor hoog percentage niet-westerse 
afkomst 
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Passend Onderwijs 
Verwatering identiteit 
Gewichtenregeling op scherp gezet

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Analyse op vco niveau 
opstellen ontwikkelingsperspectieven
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Op moment van schrijven (juli 2022) zijn er 191 kinderen. Er is een dalende trend in
aantallen. Dat volgt mede de demografische gegevens. Na 22/23 gaan er echter 35
leerlingen uitstromen en is de instroom niet hoog.

15 23 22 25 22 18 35 22 182

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 21 (2 mannen en 19 vrouwen) Met alle collega's is er een voortgangsgesprek (waarderend interview) geweest en een
taakgesprek.Aantal medewerkers OOP 6 (1 man en 5 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 5

Aantal geplande FG's 25 Aantal uitgevoerde FG's 24

Aantal geplande BG's 5 Aantal uitgevoerde BG's 2

Aantal geplande POP's 0 Aantal uitgevoerde POP's
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Instructie in kleine groepen
(tutoring) 
npo school programma 2020-2025

Begeleidingstraject Aperi Educatief groot

GD2 Beleidsplan 2018-2022: Onderwijs Project Duurzaamheid alle scholen Harderwijk groot

GD3 Beheersingsgericht leren 
npo school programma 2020-2025

Invoeren getal en ruimte groot

GD4 Technieken voor begrijpend lezen 
npo school programma 2020-2025

LOGO 3000 wordt ingevoerd groot

GD5 Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen 
npo school programma 2020-2025

Meer kanjertraining groot

GD6 Cultuureducatie 
npo school programma 2020-2025

Weer workshops gaan doen (vooral koken) groot

GD7 Interventies gericht op faciliteiten
en randvoorwaarden 
npo school programma 2020-2025

Van het Lab een bieb maken/ meer boeken in de schoolbibliotheek/informatieboeken groot

GD8 Ouderbetrokkenheid 
npo school programma 2020-2025

Scholing van het team groot

GD9 Actiepunten (los van menukaart) 
npo school programma 2020-2025

Bareka schoolbreed invoeren en verwerken in de toetskalender. groot

GD10 Werkgroep Rekenen en wiskunde Rekenactieplan groot

KD1 Voor- en vroegschoolse
interventies

Er zal optimaal ingestoken moeten worden op taalachterstand omdat het aantal leerlingen dat
binnenkomt met een taal/ontwikkelingsachterstand groter wordt.

klein

KD2 Instructie in kleine groepen
(tutoring)

Extra leerkracht toegevoegd aan de groep om tutoring in kleine groepjes mogelijk te maken klein

KD3 Interventies gesproken taal
(gesproken-taal-interventies)

Aanschaf buiten materiaal voor de taalontwikkeling d.m.v. spel klein

KD4 Interventies gericht op het Teamscholing Kanjertraining 12 mei 2022 klein
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welbevinden van leerlingen

KD5 Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen

De kinderen die in het totaaloverzicht de zorg aangeven, staan al onder toezicht van school en
krijgen begeleiding.

klein

KD6 Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen

Kinderen begeleiden die niet zo goed met boosheid om kunnen gaan klein

KD7 Cultuureducatie Schoolreizen organiseren/ ook musea klein

KD8 Interventies gericht op faciliteiten
en randvoorwaarden

rekenspellenkast maken gebaseerd op de rekendrempels klein

KD9 Actiepunten (los van menukaart) Er wordt tevens een pilot voor logopedie ingezet vanuit de Gemeente. klein

KD10 Actiepunten (los van menukaart) Meer laptops klein

KD11 Leerstofaanbod Oriëntatie, aanschaf en implementatie van een methode voor Engels klein

KD12 Verantwoording en dialoog De school heeft “tegenspraak” georganiseerd klein
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Uitwerking GD1: Begeleidingstraject Aperi Educatief

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Gewenste situatie (doel) Doelomschrijving

Met het MT en het schoolteam zijn de doelen voor het schooljaar opgesteld. Deze centreren zich rond de volgende
thema’s: door ontwikkelen van de school als lerende organisatie, zelfstandigheid als pedagogisch handelen verder
toepassen, aanpassingen afspreken rond het klassen organisatiemodel, invoering van een nieuwe rekenmethode,
afspraken rond het planmatig werken inslijpen, leerkracht handelen in afstemming met deze doelen brengen (coaching).

Het team en MT willen voor deze systemische on-the-job professionalisering (interne bij- en nascholing) externe
ondersteuning in huis halen.

Het doel hiervan is om tot een betere afstemming te komen in de onderwijsbehoefte van de kinderen in de klas. Daarmee
wordt differentiatie binnen de groep beter te organiseren. Daarin werken we met name aan de doelen uit de methoden en
werken aan de hand van de leerlijnen die daarin zijn aangegeven.We ontwikkelen met de externe begeleider een een
planmatig overzicht in Teams om de vorderingen van de kinderen te monitoren.

Met de middelen uit NPO hebben kinderen met grotere 'restdoelen' geclusterd in kleine groepen. Deze kregen extra
instructie van een leerkracht in een aparte ruimte. De eigen leerkracht had daarmee meer mogelijkheden om instructie te
geven aan kinderen die juist meer aankunnen.

Activiteiten (hoe) Organisatie

De doelen worden per tijdperiode met en door het team vastgesteld (herfst-kerst-voorjaar-mei-zomer), tijdens
studiedagen. De voorbereiding zal met het MT plaatsvinden. Voor de uitwerking en realisatie vindt individuele en
bouwgerichte begeleiding plaats. Deels op verzoek van de leraren, deels voortkomend uit de bouwvergadering. Waar
wenselijk worden tijdelijk intensievere deeltrajecten gestart, bijvoorbeeld ten behoeve van groepsgerichte knelpunten of
afstemming met de intern begeleiders. Met het MT wordt het schoolontwikkelingsproces gevolgd en geëvalueerd. De
borging van veranderingen ligt in de bouwen en daarmee ook in het MT. Verantwoording zal worden afgelegd per
tijdsperiode en aan het eind van het schooljaar.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rob van Leijenhorst

Kosten 23514

Omschrijving kosten Zakelijke afspraken

Voor deze ondersteuning wordt voor het hele jaar samen 160 uur geoffreerd, dat is 4 uur per schoolweek. 80 uur (50%
van 160 uur) x € 133,- € 10.640,- BTW 21% over € 10.640,- € 2.234,40 80 uur (50% van 160 uur) x € 133,- € 10.640,-
Totaal (160 uur) € 23.514,40

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)
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Juni 2022

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

In afgelopen jaar heeft het team (voorbereid door de werkgroep Omgaan met verschillen en inter begeleiders) bereikt dat er planmatig is gewerkt op de doelen van de methoden. In
Teams is een 'tegel' ontwikkeld voor planmatig werken, waarin de onderdelen van het blok (of hoofdstuk) staat vermeld en daarin verwerkt welke kinderen extra en/of meer
begeleiding en instructie nodig hebben. Het begeleidingstraject is afgerond en heeft geleid tot het document Hoe wij werken . Dat beschrijft de pedagogische, didactische en
organisatorische keuzes. Deze keuzes zijn het gevolg van nauw overleg met het team, waardoor iedereen insentriek betrokken was. In 22/23 werken we de weektaak en afgeleide
organisatievormen uit.
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Uitwerking GD2: Project Duurzaamheid alle scholen Harderwijk

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2018-2022: Onderwijs

Resultaatgebied Duurzaamheid

Huidige situatie + aanleiding De toekomst van de jeugd begint bij het initiatief van vandaag. Daarom starten Stichting Kinderen voor Duurzaamheid en
De Hortus (stichting voor natuur- en duurzaamheidseducatie) in 2021 het project ‘Energietransitie’. Met als doel de
energietransitie dichter bij de kinderen van nu te brengen. Energietransitie is het begrip dat gebruikt wordt voor de
overgang van traditionele, fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het educatieve project is verbindend voor alle
aangemelde basisscholen in Harderwijk en Hierden (groep 1 t/m 8). Samen maken we het verschil! Project
Energietransitie Het project bestaat uit een projectweek en een leerlijn. De basisschool kan in zes weken vóór de
projectweek gebruikmaken van de leerlijn Techniek Talent & Energie.

Gewenste situatie (doel) Kinderen raken meer bekend met het belang van duurzaamheid.

Activiteiten (hoe) Lessen van de Hortus en de actieweek in maart.

Consequenties organisatie Inpassen lessen

Consequenties scholing geen

Betrokkenen (wie) allen

Plan periode wk 9, 10, 11 en 12

Eigenaar (wie) Directeur

Kosten nihil

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatievergadering in juni 22

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het project duurzaamheid is door het team opgepakt met de lessen van de Hortus en een presentatie aan de ouders. Hoewel wij het belang inzien, was het -mede door corona-
niet de goede timing. Er was meer van te maken.
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Uitwerking GD3: Invoeren getal en ruimte

Hoofdstuk / paragraaf Beheersingsgericht leren

Gewenste situatie (doel) Implementatie van de methode Getal en Ruimte jr.

Activiteiten (hoe) Het organiseren van groepsbezoeken en verdiepingsbijeenkomsten Nagaan welk aanvullend materiaal helpend is naast
de methode

Plan periode wk 38

Eigenaar (wie) Rekencommissie

Kosten 3000

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

In april 2021 is de keuze van het team gevallen op Getal en Ruimte jr. De implementatie willen we in alle groepen gelijk doen. Omdat 'de instap' voor met name hogere groepen
hoog was, hebben we gebruik gemaakt van Wizz-scholing voor groepsbezoeken en verdiepingsbijeenkomsten. "De kleuters maken gebruik van de woordkaarten van de methode
en 3-8 is gestart m.i.v. leerjaar 21/22. Ook werkten we daarbij samen met een collegaschool binnen de stichting, die dezelfde methode had gekozen. Eind mei 2021 was de eerste
presentatie m.b.t. de invoer. Door corona was dit deels in Teams. Bij de implementatie zijn er een aantal teambrede verdiepingsbijeenkomsten geweest. Op 26 augustus 2021 was
de startbijeenkomst met daarbij EDI de insteek. Deelonderwerpen: · Kenmerken van een EDI-les kennen en herkennen in G&R · Hoe kun je EDI technieken toevoegen aan G&Rjr.
Op 9 maart is er vanuit Wizz-scholing een verdiepingsbijeenkomst geweest voor het gehele team. Deelonderweroen waren: • Leren werken met de vertaalcirkel • Inzicht en kennis
van basale en essentiële doelen in groep 1-3 • Toewerken naar een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 Op 9 december 2021 en op 9 maart 2022 zijn er groepsobservaties
geweest in alle groepen. Naast de begeleider - Ingrid de Bruin- waren ook de intern begeleider en de rekenspecialist. Na afloop was met ieder afzonderlijk een evaluatie. Ook is er
voor komend schooljaar een scholingsbijeenkomst gepland (22 september 2022) voor de module differentiatie. Aanvullind op de methode wordt m.i.v. 22/23 intentioneel gewerkt
met de vertaalcirkel en wordt de nieuwe rekenkast (spellen) ingepast. Vanuit LOGO 3000 is er een selectie gemaakt op de 'rekentaal' voor de onderbouwgroepen. Naast de
implementatie is ook Bareka aangeschaft.
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Uitwerking GD4: LOGO 3000 wordt ingevoerd

Hoofdstuk / paragraaf Technieken voor begrijpend lezen

Gewenste situatie (doel) Versterken van het woordenschatonderwijs vanaf groep 1. Begeleiding van de school (werkgroep en team) bij (1) de
ontwikkeling van een visie op goed leesonderwijs, (2) vertaling van die visie naar technisch lezen, in samenhang met
‘begrijpend lezen’, in een helder onderwijsaanbod (rooster/curriculum) en scholing van leerkrachten. Doelstellingen en
opbrengsten • De school ontwikkelt een heldere samenhangende visie op leesbeleid, waarin zowel technisch lezen,
tekstbegrip, voorlezen als recreatief lezen een plek hebben. . De school verbetert de doorgaande lijn van leren lezen en
luisteren in groep 1 en 2 naar de verbinding tussen voortgezet technisch en begrijpend lezen in de groepen 3 tot en met
8. • Leerkrachten verwerven kennis van de didactische aandachtpunten bij het leren lezen, zowel bij technisch lezen als
‘begrijpend lezen’ • Onder regie van de ontwikkelgroep wordt een samenhangende visie op ‘leesbeleid ontwikkeld en
geïmplementeerd.

Activiteiten (hoe) Middels scholing van Harald Weessies (mede-ontwikkelaar van LOGO3000) implementeren we de methodiek in groep
1/2

Plan periode wk 37, 41, 46, 50, 2, 7, 11, 15, 19 en 24

Eigenaar (wie) Intern begeleider en directeur

Kosten 7425

Omschrijving kosten Begeleiding van H. Weessies

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2022

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Het is gelukt om LOGO3000 te implementeren in de kleutergroepen. Door toetsing met de Schlichertest door een logopediste is te zien dat kleuters (en met name zij uit de
schakelklas) zijn gegroeid in vaardigheden. Door scholing in hebben wij geleerd niet woorden te gaan labelen, maar veeleer het aanboren van netwerken aan de hand van
woorden/begrippen. In de groepen 3-5 is een eerste verkenning geweest. Zij gaan komend jaar ermee aan de slag. Door corona zijn de doelen rond visie niet uit de verf gekomen.
Deze worden meegenomen naar 22/23. Er wordt een ontwikkelgroep vanuit het team samengesteld. We maken daarbij gebruik van Elien Huizer (VCO-medewerker).
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Uitwerking GD5: Meer kanjertraining

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gewenste situatie (doel) Kinderen gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel zitten en zich
veilig voelen op school. Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook andersom: het krijgen van goed onderwijs
is bevorderend voor het welbevinden van kinderen. Bij welbevinden gaat het om het werken aan een omgeving die in de
brede zin bijdraagt aan de positieve ontwikkeling tot een gezond, sociaal en zelfstandig mens.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) team/kanjercoordinatoren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Zie hiertoe: teamscholing Kanjertraining 12 mei 2022
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Uitwerking GD6: Weer workshops gaan doen (vooral koken)

Hoofdstuk / paragraaf Cultuureducatie

Gewenste situatie (doel) Na corona (weer) workshops organiseren om andere talenten te laten ontdekken.

Activiteiten (hoe) Lessen van externe aanbieders op tien (2x5) vrijdagen, zoals Cultuurkust, TechLab, koken en sport

Plan periode wk 43, 44, 45, 46, 47, 19, 20, 21, 22 en 23

Eigenaar (wie) Ilse, Rieke en team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

In najaar en voorjaar er blokken van vijf dagen georganiseerd voor de groepen 1-8. Hierbij waren inderdaad Cultuurkust, Ga! en het TechLab betrokken. Komend schooljaar gaan
we ermee door.
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Uitwerking GD7: Van het Lab een bieb maken/ meer boeken in de schoolbibliotheek/informatieboeken

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden

Gewenste situatie (doel) In het kader van het 'speerpunt lezen' willen we de bibliotheek op school realiseren.

Activiteiten (hoe) Voorbereiding van het speerpunt ligt in handen van het MT. We onderzoeken de mogelijkheden.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) MT

Omschrijving kosten Topabonnement

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 2023

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

In juni is de samenwerking gestart met de bieb. Tot januari 2023 maken we in alle groepen gebruik van de kisten in de groep (topabonnement). Daarna wordt er een lokaal
ingericht als bibliotheek. De werkgroep lezen is samengesteld uit teamleden en aangevuld met Elien Huizer van VCO. Tot de herfstvakantie staat leesmotivatie centraal en worden
daartoe activiteiten gedaan. LOGO wordt in 3-5 gebruikt. In januari zal er een studiebijeenkomst zijn rond begrijpend lezen.
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Uitwerking GD8: Scholing van het team

Hoofdstuk / paragraaf Ouderbetrokkenheid

Gewenste situatie (doel) Het team maakt nader kennis met de Meldcode en wordt geschoold in de communicatie (na corona) met ouders.

Activiteiten (hoe) Twee studiedagen in oktober en juni.

Plan periode wk 42 en 23

Eigenaar (wie) Rob van Leijenhorst

Kosten 2430

Omschrijving kosten Kosten van een studiedag en ochtend

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatievergadering in juni

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Er zijn twee scholingen geweest over de Meldcode en mn over ouderbetrokkenheid door Mevr. Anja Roosendaal. Hierbij zijn alle collega's gecertificeerd.
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Uitwerking GD9: Bareka schoolbreed invoeren en verwerken in de toetskalender.

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gewenste situatie (doel) Invoer Bareka in alle groepen

Activiteiten (hoe) Implementeren Bareka De rekenkast inrichten op basis hiervan Kast verwerken in circuit/weektaak/blokuur

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rekencommissie, intern begeleiders

Kosten 3878

Omschrijving kosten Trofast kasten, spellen van Wizz en MSV

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 22

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

In januari 2021 is er een eerste training gegeven aan IBers en specialisten van Bareka. We hebben besloten dit van NPO gelden aan te schaffen en ons te laten begeleiden door
Brigitta Goedvlee van de Willem Alexanderschool. In april is afgesproken om Bareka in te zetten i.p.v. de tempotoets rekenen (TTR). Na de analyse zijn de volgende 'piketpalen'
besteld: Einde van het jaar geautomatiseerd beheersen: Groep 3 + en – tot 10 ( 1a en 1b) Splitsenen (1c) Groep 4 + en – over het tiental (3a en 3b) Groep 5 - Alle tafels (5a en 5b)
Drempel 3a en 3b moet onderhouden worden! Fase 3/4: metriek stelsel komt vaak onvoldoende aan bod in de methode maar is een belangrijk onderdeel van de eindtoets. Extra
oefenen met stenvert of andere materialen. Toetsen 2 keer per jaar opnemen in de toetskalender: Power en speed: Sept Beginsituatie van de groep (vb: groep 4 doet dan M3-E3)
Febr (vb: groep 4 doet dan E3-M4) Op basis van deze toets stel je doelen en gaan we oefenen. Lkr kan tussentijds toetsen voor losse onderdelen klaarzetten maar stel een termijn
en een doel.

De rekenkast is einde schooljaar klaar gekomen en wordt ter ondersteuning ingezet
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Uitwerking GD10: Rekenactieplan

Hoofdstuk / paragraaf Werkgroep Rekenen en wiskunde

Resultaatgebied Afstemming tussen: implementatie Getal en Ruimte jr. en het traject Omgaan met verschillen. Invoer Bareka en
ontwikkelen rekenkast

Consequenties organisatie Implementatie door twee teamtrainingen en twee rondes van groepsbezoeken door Ingrid de Bruin van Wizzkids.
Bekwamen in vertaalcirkel en handelingsmodel.

Betrokkenen (wie) werkgroep rekenen en ib en dir

Plan periode wk 39, 43, 48, 52, 5, 9, 13 en 20

Eigenaar (wie) Rekencommissie en intern begeleiders

Meetbaar resultaat Groepen maken gebruik van de methode.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 22

Borging (hoe) Na evaluatie worden doelen geformuleerd voor 22/23. Op 22 september 22 is gekozen voor de module 'differentiatie' van
Wizzkids

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De nieuwe rekenmethode is integraal ingevoerd. Omdat de methode een hoge instap heeft in vergelijking met WiG, zijn aanpassingen in hogere groepen nodig geweest. De
methode bood goede mogelijkheden om te werken aan de afstemming (differentiatie en instructie) in het kader van ons begeleidingstraject Omgaan met verschillen. Bareka wordt
ingezet als ondersteuning voor automatiseren. Het geeft mogelijkheden tot diagnostiseren op welke onderdelen vaardigheden en/of snelheid getraind moet worden. De rekenkast
is ontwikkeld en is gebaseerd op het muurtje van Bareka. Het bevat spellen die als beredeneerd aanbod kan worden gebruikt.
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Uitwerking KD1: Er zal optimaal ingestoken moeten worden op taalachterstand omdat het aantal leerlingen dat binnenkomt met een taal/ontwikkelingsachterstand
groter wordt.

Hoofdstuk / paragraaf Voor- en vroegschoolse interventies

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: Extra leerkracht toegevoegd aan de groep om tutoring in kleine groepjes mogelijk te maken

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Gewenste situatie (doel) Extra leerkracht toegevoegd aan de groep om tutoring in kleine groepjes mogelijk te maken

Activiteiten (hoe) Vanuit NPO werkt een leerkracht aan het aanpakken van 'restdoelen' van de methodes in kleine groepjes

Plan periode wk

Eigenaar (wie) dir/ib

Kosten 44000

Omschrijving kosten extra formatie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 22 team
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Sinds vorig schooljaar filteren we nauwkeurig welke methodedoelen er (nog) niet zijn bereikt door kinderen. Hieraan wordt in kleine instructiegroepjes gewerkt door een leerkracht.
Deze doelen staan genoteerd in een daartoe gemaakte 'tegel' in Teams. De leerkracht verwerkt de voortgang van het werk ook hierin. De ‘tegel’ is een door ons ontwikkeld
instrument in Teams waarin er planmatig aan de doelen van de methode wordt gewerkt. Per leerdoel worden de kinderen geclusterd: kinderen met een voorsprong; kinderen met
een (on)voldoende of die een interventie nodig hebben binnen of buiten de groep (NPO). De NPO activiteiten worden in het document ook geëvalueerd. Niet behaalde doelen
worden “doorgelust” naar een volgende blokperiode. Werken aan de doelen van de methoden geeft houvast en betekenis voor zowel kinderen als leerkracht. Daarnaast geven de
tussen- en eindafname van CITO een goed beeld hoe o.a. de groep presteert. Daaraan worden schoolnormen gehangen.

Afspraken over ‘de Tegel’ In het team zijn onderstaande voorlopige afspraken geformuleerd: Tegel afspraken (nog verder aanvullen): • In de onderbouw wordt gewerkt met de
leerlijnen van ParnasSys. In MS Teams zijn deze verwerkt in hetzelfde format als de ‘tegel’ voor de overige groepen. • De schakelklas werkt met een eigen, aangepaste tegel. • In
Teams hangt de datamuur, dat wil zeggen dat hier een overzicht te vinden is van alle doelen per kernvak. Ook is er voor elke groep een set tegels, waarin deze doelen zijn
opgenomen, verdeeld over de methodeblokken. • Op de weektaak staan de (rest)doelen die in de betreffende periode geoefend worden. Ook in de klas hangen de doelen.
Leerlingen kunnen vanaf de middenbouw op de doelenmuur aangeven of ze het doel al beheersen, of ze ermee aan het oefenen zijn of dat ze nog weinig zicht hebben op hun
vaardigheden. De klas als groep wordt gestimuleerd om samen alle doelen te halen. • De resultaten van de toets worden in de Tegel genoteerd (in MS Teams). Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen onvoldoende en bijna voldoend beheersing. Daarnaast worden de leerlingen benoemd met voorsprong (verdieping-verbreding nodig). • Bij rekenen
moeten leerlingen minimaal 70% goed hebben bij toets 1 en 2. Als leerlingen minder dan het afgesproken percentage goed hebben – in 2022-2023 is dat 75%, in 2023-2024 is dat
80% , dan worden deze restdoelen later aangeboden in een instructiegroep, dan wel direct in het volgende blok dan wel maakt de leerkracht in de ‘tegel’ een notitie bij het blok
waar deze doelen nogmaals worden aangeboden. • Leerlingen, die niet alle doelen hoeven te behalen of een eigen programma volgen wordt een eigen programma voor de
tijdsperiode geboden. De leerlijnen, die in Teams hangen dienen om te schuiven op de leerlijn. De onderwijsassistent maakt samen met de leerkracht deze handelingsplannen
klaar. • Vier keer per jaar is er een afstemmingsmoment tussen ib-er en leerkracht. Twee keer daarvan vinden plaats vlak na het CITO meetmoment (januari en juni). De
inhoudelijke voorbereiding ligt bij de leerkracht.

Volgend schooljaar wordt deze werkwijze voortgezet.

Uitwerking KD3: Aanschaf buiten materiaal voor de taalontwikkeling d.m.v. spel

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gesproken taal (gesproken-taal-interventies)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD4: Teamscholing Kanjertraining 12 mei 2022

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gewenste situatie (doel) Vervolgtraining voor het gehele team met de volgende doelen (zie activiteiten)

Activiteiten (hoe) Rode draad van Kanjertraining Contacten met ouders, Kanjerlessen met ouders KanVAS leerlingvolgsysteem:
vervolgacties bij zorg Wat te doen bij actueel pesten? (curatief)

Plan periode wk 20

Eigenaar (wie) Team, directeur, kanjercoordinator

Kosten 2000

Omschrijving kosten Kosten trainer Marijn van Vloten en materiaal

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Coordinatoren en directeur

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Naar aanleidng van de teamtraining hebben de Kanjercoordinatoren en directeur de volgende doelen voor 22/23 geformuleerd: We nodigen dit schooljaar alle ouders uit om een
Kanjerles bij te wonen in de klas. We kunnen tijdens de informatieavond inventariseren welke dag(en) het beste uitkomen voor ouders. We laten ouders vooraf inschrijven via
Parro. De data wordt doorgeven aan de Kanjercommissie.

· We sturen af en toe foto’s van een Kanjerles/spel via Parro naar ouders

· We gaan in de gangen de Kanjertaal zichtbaar maken

· We zetten allemaal Kanjertraining op ons rooster en werken dan uit het Kanjerboek. Zo komen alle onderwerpen aan bod die nodig en belangrijk zijn. Zo ontstaat er een
doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

· Kijken bij collega’s: geef aan als je hier gebruik van wil maken.

· Begeleiding vanuit de commissie: geef aan als je hier gebruik van wil maken.

· Analyse Kanvaslijsten met ib-er en coördinatoren: hoe kunnen we dit vormgeven en structureel inplannen?

Uitwerking KD5: De kinderen die in het totaaloverzicht de zorg aangeven, staan al onder toezicht van school en krijgen begeleiding.

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD6: Kinderen begeleiden die niet zo goed met boosheid om kunnen gaan

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD7: Schoolreizen organiseren/ ook musea

Hoofdstuk / paragraaf Cultuureducatie

Gewenste situatie (doel) Schoolreizen organiseren/ ook musea

Plan periode wk

Eigenaar (wie) OR, schoolreiscommissie

Kosten 5000

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

In juni 21 zijn alle kinderen tot en met 7 op schoolreis geweest. Er zijn enkele excursies gedaan m.b.v. Hortus en naar het Rijksmuseum (7).

Uitwerking KD8: rekenspellenkast maken gebaseerd op de rekendrempels

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden

Gewenste situatie (doel) rekenspellenkast maken gebaseerd op de rekendrempels

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rekencommissie, intern begeleiders

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Zie hiertoe actiepunten (los van menukaart): Bareka schoolbreed invoeren en verwerken in de toetskalender.
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Uitwerking KD9: Er wordt tevens een pilot voor logopedie ingezet vanuit de Gemeente.

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gewenste situatie (doel) Scholing taalverwerving jonge kind

Activiteiten (hoe) Paula Groen (GGD) geeft een scholing rond taalverwerving Paula toetst en begeleidt kinderen met een taalachterstand
en verwijst waar nodig naar externen Zij is wekelijks op school

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB onderbouw

Kosten 0

Omschrijving kosten Bekostiging door Gemeente Harderwijk

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) juni 22

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Het schooljaar 2021-2022 werd op De Brug gestart met een pilot taalstimulering gefinancierd vanuit het gemeente onderwijs achterstandsbudget.

Als nulmeting werden alle kinderen uit groep 1 en 2 juni 2021 getest. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Schlichting Test voor Taalproductie, onderdeel actieve woordenschat.
Deze testresultaten werden samen met de screeningsitems die door de logopedisten van de GGD Noord en Oost Gelderland gebruikt worden als uitgangspunt genomen bij het
bepalen welke kinderen er in aanmerking kwamen voor extra begeleiding door de logopedist in het taalgroepje. Kinderen die onder behandeling waren bij een logopediepraktijk in
de vrije vestiging kwamen niet in aanmerking voor deze begeleiding. Er was regelmatig overleg met de intern begeleider en de verschillende leerkrachten. Door alle
coronaperikelen was het contact met de ouders helaas minimaal.

Halverwege het schooljaar is een scholing voor de leerkrachten van de onderbouw gegeven om de basiskennis over taalverwerving te vergroten.

Bij aanvang van het schooljaar werden de ouders van de kinderen die voor het eerst deelnamen aan het taalgroepje schriftelijk geïnformeerd en om toestemming gevraagd. Alle
kinderen kregen een mapje mee, waar werkbladen of opdrachten in gedaan konden worden, zodat ouders ook thuis extra aandacht aan de taalontwikkeling konden besteden.
Deze mapjes werden helaas nauwelijks mee teruggegeven naar school. Oudercontact was ook hierdoor en door de corona periode matig en deels niet mogelijk.

Gestart werd met 12 kinderen uit groep 1 en 2. Er werd gewerkt in kleine groepjes. Gekozen is voor sessies van 30 minuten.

Als materiaal werd gebruikt: - DGM in de praktijk (denkstimulerende gespreksmethodieken) - Suus en Luuk (aanvullend op DGM) - Top (taalontwikkelingsprogramma) - Platen van
Logo 3000 (aansluitend bij thema’s in de klas)

In december 2021 werd bij de kinderen die deelnamen aan de taalstimulering opnieuw de Schlichting test voor taalontwikkeling, actieve woordenschat afgenomen. Uit de
resultaten bleek dat de meeste kinderen flink vooruit waren gegaan. Deze test is in juni 2022 herhaald.
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Uitwerking KD10: Meer laptops

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gewenste situatie (doel) Meer laptops

Plan periode wk 36

Eigenaar (wie) dir/ict

Kosten 48000

Omschrijving kosten Was opgenomen in de begroting

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

In sept 21 zijn de nieuwe laptops gekomen en door ServIt gebruiksklaar gemaakt. Daarmee was er voor iedere leerling vanaf groep 5 een eigen laptop. De groepen 3 en 4 maken
gebruik van de óude laptops", waarmee het aantal devices bijna dekkend is vanaf groep 3.

Uitwerking KD11: Oriëntatie, aanschaf en implementatie van een methode voor Engels

Hoofdstuk / paragraaf Leerstofaanbod

Resultaatgebied Aanschaf nieuwe methode voor Engels

Gewenste situatie (doel) In het lopende jaar wordt de keuze gemaakt voor een nieuwe methode Engels.

Activiteiten (hoe) De werkgroep maakt een voorkeuze en het team probeert er twee uit in de groep

Betrokkenen (wie) werkgroep engels

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Werkgroep Engels: Else, Steef, Hetty en Rieke.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD12: De school heeft “tegenspraak” georganiseerd

Hoofdstuk / paragraaf Verantwoording en dialoog

Betrokkenen (wie) mt/ib en team

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Implementatie Getal en Ruimte
jr

26/8/21,
9/12/21,
9/3/22

Wizz scholing,
Ingrid de Bruin

1900,-

Studiedag Kanjertraining allen 12 mei 2022 Stichting
Kanjertraining

1700,-

Begeleidingstraject Omgaan
met verschillen/differentiatei

Joyce
Couprie

gedurende
het jaar 21/22

Begeleidingstraject
Aperi Educatie

23514,-

Implementatie LOGO3000 1-3 20/21 Harald Weessies 5200,-

Scholing Meldcode voor
kindermishandeling

dir okt 21 en jun
22

Mevr. Anja
Roosendaal

2400,-

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Op basis van de studiedag waarop alle VCO scholen de basiskwaliteit hebben
onderzocht, zijn onderstaande aandachtspunten geformuleerd:

Kwaliteitsgebied Onderwijsproces (OP) OP1 Aanbod:Het onderwijs bereidt de leerlingen
voor op vervolgonderwijs en de samenleving

1. Burgerschap—meningsvorming
2. Voortgezet Technisch lezen en begrijpend lezen; dit kan deels samenlopen met

burgerschap.
3. Omgaan met verschillen: 1 lijn in de school; ontwikkeling-traject rondom circuit.
4. Werken vanuit doelen en leerlijnen is in ontwikkeling, doorlussen van restdoelen

(waar zit de lln in de leerlijn) heeft een lln meer nodig (verrijking). Binnen het traject
zoeken we naar een passende werkwijze (circuit/weektaken/ instructiemomenten)

5. We zitten in de verwerking maar moeten gaan kijken naar de instructie… wordt hier
al gedifferentieerd nav referentieniveaus.. andere opdrachten bij het wisbordje…

6. Bouwco: hier op inzetten.. Referentie niveaus..
7. Focus op doelen
8. Lrk meer gericht op proces en minder op product.

OP2: Zicht op ontwikkeling en begeleiding De school volgt de ontwikkeling van de
leerlingen en biedt waar nodig passende begeleiding en extra ondersteuning

Basiskwaliteit alle scholen VCO 20/21 nihil
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1. Ouderbetrokkenheid (dialoog/ samenwerking met ouder moet versterkt worden. Ook
met het oog op terugloop van lln aantallen.

2. Actualiseren SOP
3. Kwaliteitskaarten per vakgebied waarin in ook de bestrijding van achterstanden /

ontwikkelingsvoorsprong staat beschreven.
4. Doorlussen van de leerlijnen binnen de tegel behoeft nog aandacht.

OP3: Pedagogisch-didactisch handelen Het pedagogisch- didactisch handelen stelt
leerlingen in staat om te leren en zich te ontwikkelen

1. Eigenaarschap bij lln. Zicht in eigen ontwikkeling
2. Met meer intentie gebruik maken van feedback (door lln, lkr onderling)
3. Hoge verwachtingen.; worden alle lln voldoende uitgedaagd, aandacht voor mentale

modellen.

OP4 Onderwijstijd De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het aanbod eigen te
maken

1. Verzuimbeleid is in ontwikkeling..
2. Lln die naar Pactum, i Q bus, op koers gaan worden bij de inspectie aangemeld.

OP6 Afsluiting De afsluiting van het onderwijs verloopt zorgvuldig

1. De school bereidt leerlingen goed voor op het vervolgonderwijs
2. Alle leerlingen nemen een eindtoets af (behoudens uitzonderingen)
3. De school biedt gelijke kansen aan alle leerlingen
4. Bij een hogere uitslag dan het schooladvies heroverweegt de school het advies
5. De school stelt een onderwijskundig rapport op

VS1 Veiligheid De school zorgt voor een veilige omgeving voor leerlingen 1. Na gaan of
iedereen (lln ouders) weten wie de CAP is.

VS2 Schoolklimaat De school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen
van sociale en maatschappelijke competenties

1. Analyse of het aanbod op burgerschap op dit moment voldoende is.
2. Brede school

OR1. Resultaten De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in
overeenstemming zijn met de gestelde norm

1. Meer bewuste inzet op 1s/2F voor lln met potentie!
2. Actie in de bovenbouw bewust zijn van referentieniveaus en hiernaar handelen.
3. Hoe krijgt de doelen vorm in het circuit.
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4. Ons ontwikkeltraject (sinds 2019) is gericht om de resultaten gunstig te beïnvloeden
5. We werken per vakgebied de kwaliteitskaarten uit.

OR2. De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat
ten minste in overeenstemming is met de verwachtingen van het vervolgonderwijs en de
maatschappij

1. We zoeken naast de dialoog, nog meer de samenwerking met ouders

SKA1. Visie, ambities en doelen De school heeft een gedragen visie op goed onderwijs,
heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op het behalen daarvan

1. Het verbetertraject ‘omgaan met verschillen’ is in volle ontwikkeling en moet worden
vertaald in onze nieuwe onderwijskundige visie. Dit bevat elementen van EDI,
bevorderen zelfstandigheid, motivatie en eigenaarschap

2. Visie op burgerschap moet worden beschreven
3. Implementatie van Logo3000
4. Afstemming personeelsbeleid en organisatie blijft een lastig punt

SKA2 Uitvoering en kwaliteitscultuur De school realiseert de doelen voor goed onderwijs,
bevordert een kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt, waar nodig,
tussentijds bij

1. De specialismen kunnen nog worden verdiept.

SKA3 Evaluatie, verantwoording en dialoog De school evalueert en analyseert
stelselmatig of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich daarover. Ze stelt waar
nodig het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden in een goed
functionerende dialoog

1. Er is winst te behalen in het geven en ontvangen van feedback, zowel voor
leerlingen en leerkrachten
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten De Vragenlijst Veiligheid voor leerlingen gaf in november 2021 een positief beeld. De
kinderen (92% van groepen 6-8) gaven een 8,6 als cijfer. Scores zijn op een 5-
puntsschaal

Een aandachtpunt: • “Ik durf er iets van te zeggen als kinderen mij pesten” (2.97)
===============================================================

In 2022 is de oudervragenlijst afgenomen. Scores zijn op een 5-puntsschaal.
Ouders geven de school het cijfer: 7,6. Naast positieve punten zijn er uiteraard
aandachtspunten. Bij het onderdeel kwaliteitszorg worden genoemd: • “De school
informeert mij regelmatig over wat zij wil verbeteren”. Informatie en verantwoording wordt
daarna in nieuwsbrieven en middels vragenlijsten bij ouders getoetst. De MR wordt voor
elke bijeenkomst vooral geïnformeerd met schriftelijke managementinfo. • “De school
staat goed bekend” scoort 2.99. Daarmee wordt niet pedagogisch en didactisch
handelen bedoeld. Uit gesprekken met o.a. de MR blijkt dat eerder de situatie in de wijk
als oorzaak kan worden begrepen. • “De medezeggenschapsraad van de school is voor
ouders zichtbaar”. Dit wordt in overleg met de MR opgepakt. De vragen bij toekomst van
de school bleken na bespreking hierover in het directeurenoverleg en de werkgroep
kwaliteit ongelukkig geformuleerd. Bijvoorbeeld: “Op school zou meer aandacht moeten
komen voor vreemde talen onderwijs” : op De Brug is de score 2.66. Dit zegt niets over
de huidige kwaliteit en kan betekenen dat dit niet wordt gewenst. De vragen zijn multi-
interpretabel. Bij het kopje ‘Incidenten’ was de vraag “mijn kind wordt gepest” beoordeeld
met 1.55. Velen hebben hier niet gekozen voor het antwoord ‘niet van toepassing (NvT),
in plaats daarvan werd van een ‘1’ ingevuld. Daarmee drukte dit de totaalscore.
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VCO Oudervragenlijst dir mrt 22 nihil

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Het binnen schilderwerk is in juni 22 afgerond.

Actieve ouders uit de buurt hebben samen met de school initiatief genomen om de
schoolomgeving en plein te verbeteren. De eerste plannen zijn gerealiseerd.
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Hoe wij werken: pedagogische, didactische en organisatorische keuzes 

In dit document wordt beschreven waar De Brug voor staat met haar onderwijs. Het is het resultaat 

van een schoolontwikkelingstraject (2019-2022), waarin gesprekken, dromen, proeftuintjes en 

aanscherpingen langzamerhand ons onderwijs hebben veranderd. Daarom hebben we besloten op te 

schrijven waar we nu staan en hoe we willen werken. Hier geloven we in! 

Vergezicht 

We geloven dat ieder mens in de schepping met een eigen identiteit iets nieuws toevoegt aan het 

leven op de wereld; een eigen stem, die gehoord mag worden. Ieder heeft daarmee een eigen 

roeping of verantwoordelijkheid te dragen. Het is onze wens dat deze bijdragen van leerlingen, 

ouders en ons als medewerkers gericht zal zijn op het goede leven dat God met zijn schepping voor 

ogen heeft. 

..in het onderwijs 

Leerlingen ondersteunen in hun proces tot 

.. zelfstandige mensen, die in toenemende mate zelf keuzes kunnen maken en steeds meer 

ontdekken over hun aard en talenten en deze kunnen inzetten voor mensen om hen heen, door 

wilsontwikkeling, zelfsturing en verantwoordelijkheid; 

.. sociale burgers, die zich weten te verhouden tot verschillende tradities en normen/waarden, 

terwijl wij ze het onderwijs vormgeven vanuit de christelijk levensovertuiging, door samenwerking, 

aandacht voor de ander en omgaan met conflicten; 

.. gekwalificeerde arbeidskrachten, die aan het eind van de basisschool de 1F/2F-leerstof geleerd en 

geoefend hebben in afstemming met hun eigen mogelijkheden, door motivatie, instructie op 

behoefte, feedback. 
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Algemene onderwijskundige uitgangspunten 

We gaan ervan uit dat: 

- De klas een groep is, waarin iedereen een plek heeft en saamhorigheid beleefd wordt. In een 

schooljaar wordt verder ontdekt welke kwaliteiten er zijn, wordt gesproken over hoe we met 

elkaar willen omgaan en hoe we zorgen dat ieder erbij hoort.  

..daarom oefenen leerlingen om samen te werken; samenwerken vraagt om het samen 

maken van plannen, leiderschap, uitvoering en afstemming, omgaan met verschillende 

inbreng, evaluatie vaardigheden. 

 

- Niet elke leerling hetzelfde nodig heeft; kinderen verschillen en dat zien we als iets moois. 

Een ongelijke aanpak is nodig om ieder kind de kans te geven om zich te ontwikkelen. 

Daarom is variatie in onderwijsvormen bij ons heel gewoon. We differentiëren in: aandacht, 

tijd, materialen, organisatievormen, gebruik van de ruimte en lesstof.  

..daarom staat het oefenen in het verwerven van zelfstandigheid centraal; wat je zelf kan 

mag je zelf doen in werkplanning, concentratie, doorzettingsvermogen en 

controlevaardigheden. 

 

- We werken aan de hand van het theoretische model 

onderwijs op behoefte, afgeleide van het Respons to 

Instruction model. Dat betekent dat we nieuwe 

lesstof aanbieden met korte instructies aan alle 

leerlingen. Wie het begrijpt kan vervolgens verder 

met de weektaak-opdrachten. Tijdens het 

zelfstandig (ver)werken heeft de leerkracht tijd voor 

extra instructie voor kleine groepen leerlingen. 

Daarbij wordt vaak een andere strategie of concreet 

dan wel abstracter materiaal aangeboden. Daarmee 

worden begripsvorming en oplossingsprocedures versterkt. Een enkele leerling heeft daar 

bovenop speciale leer/leef-begeleiding nodig.  

..daarom organiseren we ons onderwijs zo dat er instructies ingepland worden op behoefte, 

voor a) de hele klas, b) de kleine groep, c) de individuele leerling. Deze werkwijze hanteren 

we voor de cognitieve én voor de sociaal emotionele ontwikkeling.  

 

- We een lerende organisatie zijn. Zowel als team als met de leerlingen willen we voortdurend 

kijken en bespreken hoe we kunnen verbeteren. Door te reflecteren op ontwikkelingen en 

gebeurtenissen krijgen we inzicht in onze eigen groei, zodat we zelf verrijkt worden. 

.. daarom wordt 4 keer per jaar door de leraar samen met de intern begeleider gekeken naar 

de voortgang, de planning en behoeften van individuele leerlingen, waarbij we ook de 

perspectieven van ouders en leerlingen betrekken. 

 

Figuur 1: Respons to Instruction (RTI) met links de 
cognitieve vaardigheden en rechts de sociaal 
emotionele vaardigheden 
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Pedagogische richtlijnen 

We streven ernaar om zelfstandigheid (persoonlijk leiderschap) en samenwerkingsvaardigheden 

(open leren staan voor anderen) te oefenen als competenties in zichzelf, maar ook ter ondersteuning 

van het leerproces. Dat hebben leerlingen nodig om in de maatschappij voor zichzelf te kunnen 

zorgen, verantwoordelijkheden te kunnen dragen, oplossingen voor persoonlijke en 

maatschappelijke knelpunten te bedenken, doorzettingsvermogen te ontwikkelen en tegenslagen op 

te vangen. 

Om zelfstandigheid te verwerven is het nodig om verantwoordelijkheid en initiatief te stimuleren. 

Leerlingen krijgen bij ons gepaste autonomie, dat is toenemend eigenaarschap over kleine of grote 

opdrachten. De inbreng van leerlingen op hun eigen leerproces, op de doelen, op de vergezichten in 

het leven wordt belangrijk gevonden voor de motivatie en dus aangemoedigd in reflectieve 

gesprekken met onze leerlingen over zichzelf en verantwoordelijkheden: ‘wat heb jij nodig, hoe kijk 

je hiernaar, wat vind je hiervan, wanneer schuurt dat bij jou, hoe zou je dit zelf kunnen oplossen, wat 

heb je daarbij nodig, zou je dit ook zelf kunnen aanpakken, wat heb je over jezelf geleerd, was het 

een goede keuze’, zijn veelgehoorde vragen. Wij treden daarbij begeleidend op: we observeren, 

luisteren en vragen. Van ‘ik doe het voor’, ‘we doen het samen’, ‘jij doet het en ik ben er bij’ naar ‘jij 

doet het alleen’.  

Om samenwerkingsvaardigheden te verwerven is het nodig om samen met andere leerlingen aan 

opdrachten te werken. Leerlingen worden bij ons begeleid om daarin te oefenen en de ander daarbij 

te waarderen voor diens inbreng, maar ook te oefenen in leiderschap en volgzaamheid. ‘Hoe 

verloopt de samenwerking, wie heeft de leiding, wie houdt de tijd bij, hoe lossen we conflicten op, 

hoe geef je tips, hoe geef je je eigen grenzen aan, wat droeg bij aan een constructieve oplossing, wat 

leer je van het omgaan met tegenslagen’, zijn veelgehoorde vragen. 

 

Pedagogische aanwijzingen per groep: 

Kleuterbouw (groep 1 en 2)  

We oefenen specifieke doelen m.b.t. zelfredzaamheid in en communiceren daar op vaste momenten 

met ouders over in ‘Parro’.  

Doelen zijn: zelfredzaamheid in de klas. Hieronder verstaan wij dat kinderen zelfstandig naar de wc 

gaan, dat ze zelf hun jas en tas opruimen, dat ze zelf hun jas aan,  uit en dicht kunnen doen en dat ze 

als ze in groep 2 zitten ook zelf hun beker open en dicht kunnen doen.  

Kinderen denken zelf na over de vraag: Wat heb je nodig als je een bepaalde activiteit gaat doen?  Ze 

gaan zelf spullen pakken die ze nodig hebben en zelf opruimen en zelf spullen schoonmaken. 

Kinderen leren activiteiten zelf te doen (hoeft niet meteen goed te gaan), dus oefenen en doorzetten 

bij verplichte taakjes. We leren leerlingen keuzes te maken door middel van het gebruik van het 

kiesbord en dan blijven ze voor een bepaalde tijd bij de gekozen activiteit spelen of werken. Ook 

leren we ze om te gaan met uitgestelde aandacht; de leraar is niet altijd op afroep beschikbaar. In de 
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loop van het jaar kunnen leerlingen van  groep 2 plannen wanneer ze een taakje doen, zodat het aan 

het eind van de week af is. Voor groep 1 zijn er 2 taakjes in de week, voor groep 2 zijn er 3 taakjes in 

de week 

Er is aandacht in de klas voor rust. We maken kinderen alert op een praat/fluisterstem. 

Ook wordt geoefend om om hulp te vragen of om hulp te bieden aan andere leerlingen en om 

rekening te houden met een ander. Kinderen worden gestimuleerd om eigen initiatief te nemen en 

om te vertellen wat ze willen leren. Aan het begin van het schooljaar (in de ‘gouden weken’) worden 

er gezamenlijk klassenafspraken gemaakt waar iedereen zich prettig bij voelt. We benoemen het 

gewenste gedrag. De afspraken worden door de kinderen ondertekend. Hier staat centraal ‘jij mag er 

zijn’. We leren de kinderen hoe ze met elkaar om kunnen gaan door middel van het gebruik van de 

kanjertraining. 

In de loop van het jaar kunnen leerlingen van groep 1 korte voor-gestructureerde opdrachten 

uitvoeren. In de loop van het jaar kunnen leerlingen van groep 2 10 minuten zelfstandig aan een taak 

werken of spelen zonder begeleiding. Kinderen van groep 2 leren het stappenplan ‘wat als ik klaar 

ben’ te volgen. 

De hulpjes krijgen een extra opdracht om te ondersteunen in het reilen en zeilen van de klas. De 

leerkracht observeert de hulpjes extra deze dag en noteert bevindingen in een logboek. 

Onderbouw (groep 3 en 4) 

Doelen zijn naast toenemende zelfredzaamheid (zelf omkleden naar gymkleren, toiletgang, zelf een 

vulling pakken) in de onderbouw gericht op zelfstandig verwerken: netjes werken in een schrift, leren 

omgaan met uitgestelde aandacht (BAS-blokje, een ander vragen), zelf leren nakijken. 

Leerlingen van groep 3 leren om hun laatje netjes te houden, de werkwijze van de instructietafel, 

door te zetten op de uitvoering van routines rond zelfstandig werken. Kinderen van groep 3 kijken 

nog niet zelf na. Vanaf groep 3 leren kinderen inloggen op de computer. 

Ook leren kinderen van groep 3 iets anders te doen als het even niet lukt (eerst zelf proberen) en 

door te zetten bij aangevangen werk. 

In de loop van groep 3 kunnen kinderen een langer durende opdracht afmaken met de aanwijzingen 

die daarbij gegeven zijn. In de loop van groep 4 kunnen leerlingen een stappenplan volgen bij de 

uitvoering van een opdracht. 

Vanaf groep 3 werken we met klassendienst. Er zijn specifieke dagtaken die door bepaalde kinderen 

uitgevoerd worden rond het reilen en zeilen van de klas (vb. vensterbank opruimen). Daardoor leren 

zij voor hun omgeving te zorgen. 

Middenbouw (groep 5 en 6) 

Doelen voor de middenbouw zijn gericht op het zelfstandig werken (leren inloggen op de computer 

en werken in Teams, opdrachten typen en inleveren, omgaan met uitgestelde aandacht via de 

tafelklok, hulp vragen, zelf nakijken), maar ook het omgaan met huiswerk 

(automatiseringsoefeningen voor rekenen, lezen en taal).  

Met opmerkingen [JC1]: Punt ter bespreking: wat is een 
stappenplan en wat komt er in groep 4 nog meer bij?  
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Gestimuleerd wordt om zelf initiatief te nemen. Ook een lerende houding, de growth mindset, wordt 

geïntroduceerd, waardoor er procesfeedback gegeven wordt op hoe iets aangepakt wordt. Een 

growth mindset geeft aan dat proberen belangrijker is dan een goede uitkomst en dat je nooit 

uitgeleerd bent. Daar tegenover staat een fixed mindset met de leidende gedachte, dat als het niet 

lukt, het waarschijnlijk een volgende keer ook niet zal lukken. Doelen worden door leerlingen 

herkend als doel (daar oefen je mee) en benoemd als focus van de aandacht bij een vak. De leraar 

neemt expliciet een meer coachende rol: wat werkt voor ons, hoe pakken wij dit op, wat hebben we 

dan nodig etc. Leerlingen mogen meer zelf beslissen (over tijd, taken, onderwerpen, projecten etc.) 

Er is aandacht voor netjes werken en routines. Ook is doorzetten een belangrijke attitude, waar we 

feedback op geven. 

Het samen werken aan een opdracht, het leren van elkaar en het evalueren van de samenwerking 

wordt bewuster: welke inbreng heeft een ieder, wie heeft de leiding, wie houdt de tijd in de gaten 

etc.  

Leerlingen kunnen in de loop van groep 5 aan een opdracht beginnen zonder aansporing (start-

gedrag). In groep 6 wordt geoefend om door te werken ook als er afleiding is door geluid of 

interruptie. De ruimten worden zó ingericht dat er rustige werkplekken zijn en ook plekken waar 

samengewerkt wordt. 

Bovenbouw (groep 7 en 8) 

Doelen zijn in de bovenbouw gericht op zelfstandigheid. Leerlingen worden aangespoord om 

verantwoordelijkheden te nemen en daarover ook transparant verantwoording af te leggen. Er zijn 

gesprekken over de voortgang, over eigen leerdoelen en persoonlijke doelen: wat heb je nodig om te 

groeien? Deze gesprekken richten zich steeds meer op het zelf leren verantwoordelijkheid te dragen 

voor gedrag. De leerlingen kunnen in de loop van de bovenbouw zelf hun doelen voor de komende 

periode stellen. 

Leerlingen kunnen meerdere instructies achter elkaar volgen. Bij de zelfwerktijd worden ook 

begrijpend lezen en zaakvakken gevoegd.  

Leerlingen van groep 7 en 8 oefenen steeds meer met het gebruik van een agenda. Eenmaal per 

week wordt het huiswerk besproken, waarna leerlingen begeleid leren om de uitvoering en de 

deadline in de agenda in te vullen en uit te voeren. Achteraf wordt hierop teruggekeken: was het 

goed of moet het komende week anders? Agendabeheer wordt bij de start van het schooljaar 

expliciet met ouders besproken en komt terug in de persoonlijke gesprekken met ouders.  

Samenwerken wordt nog gerichter. Geoefend wordt met verschillende rollen, passend taakgedrag en 

procesevaluaties. Ook wordt geoefend met het geven peerfeedback. Daarbij hoort ook het elkaar 

aanspreken op werkgedrag. In een samen opdracht wordt geoefend met het omgaan met conflicten 

en het komen tot consensus, als dat nodig is. Er is veel tijd voor zelfreflectie. De Kanjertraining is 

hierin ondersteunend. 

In groep 7 leren leerlingen zich langere tijd aan een taak te wijden, ook als dit doorzettingsvermogen 

vraagt. Leerlingen van groep 8 oefenen om een overzichtelijk en werkbaar plan te maken en dat uit 

te voeren.  
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Didactische richtlijnen 

We werken in tijdsblokken van 4-6 weken, die zich concentreren rond de doelen van de kernvakken 

en persoonlijk functioneren. Leerdoelen ontlenen we aan lesmethoden; persoonlijke doelen 

ontlenen we ook aan leerlijnen voor bijvoorbeeld sociaal emotioneel functioneren (bv. burgerschap, 

emotieregulatie, samenwerking, concentratie, conflicthantering, nauwgezet werken).  

De start van een blok ligt bij de blokvoorbereiding door de leraar. Per domein - rekenen, 

(begrijpend)lezen, spelling, (mondelinge)taal, zaakvakken, zelfstandigheid/zelfsturing, samenwerking, 

planning/werkhouding, burgerschap/gezondheid/techniek - worden de doelen bepaald en de bij 

behorende activiteiten, rekening houdend met doelen die al behaald zijn door sommige leerlingen of 

extra doelen, die nog herhaald moeten worden door bepaalde leerlingen. De blokvoorbereiding 

wordt weergegeven in de zogenaamde digitale ‘tegel’, per domein. Daarbij wordt ook duidelijk 

aangegeven hoe extra uitleg wordt vormgegeven (hoe vaak, materiaal, wie, periode, welk doel, 

wanneer evaluatie). De overzichten van de leerlijnen geven inzicht waar op ingestoken gaat worden. 

De doelen per periode worden voor leerlingen zichtbaar gemaakt in de klas. Leerlingen worden 

uitgedaagd om aan te geven in hoeverre ze deze doelen onder de knie hebben (op de weektaak of 

zichtbaar in de klas). Bij de eindtoets worden in dat geval alleen de onderdelen voorgelegd, die nog 

niet voldoende waren of nog niet gemaakt waren. Bij de afsluiting van de blokperiode worden op de 

‘tegel’ de doelen gemarkeerd, die in een volgende periode terug zullen komen en voor welke 

leerlingen. Deze restdoelen gaan dus mee naar een volgende blokperiode. 

Met een korte instructie worden nieuwe doelen geïntroduceerd. Leerlingen worden daarbij actief 

betrokken door bijvoorbeeld passende intro’s, wisbordjes, uitleg van relevantie. Vanuit de leerkracht 

is er aandacht voor focus en concentratie, hoge verwachtingen. Ook hier worden leerlingen 

aangesproken op het proces of de aanpak: ‘wie snapt het al, wat moet je hier doen, welke stappen 

heb je in je hoofd gezet?’ Maar ook de feedback op het welbevinden: ‘welk beeld had je van je zelf, 

wat zegt dit over jou, waarom helpt dit je, waar kies je voor?’ Zodra leerlingen daarmee uit de voeten 

kunnen, gaan ze zelfstandig werken aan de weekopdrachten.  

Aan de instructietafel vindt vervolgens extra inoefening of uitleg plaats. Ook voor leerlingen, die 

extra uitdagend werk uitgelegd moeten krijgen, is tijd ingeruimd. Aan de instructietafel worden 

andere didactische werkvormen ingezet (visueel materiaal bijvoorbeeld). Extra instructie is 

gemiddeld genomen nodig voor 15% van de leerlingen. Zij krijgen 4 keer per week extra oefentijd à 

15-20 minuten. 

Leerlingen, die na de extra uitleg nog extra oefentijd nodig hebben krijgen die – zo mogelijk - van de 

onderwijsassistent, die daarvoor specifieke aanwijzingen van de leraar krijgt (per doel, Bareka, MSV); 
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in elk geval staat er voor hen oefenwerk op de weektaak. Ook voor leerlingen, die extra uitdaging 

wensen, staan er aanwijzingen op de weektaak (vb. Meesterwerk bij rekenen) 

Na afloop van de blokperiode bepaalt een toetsing of de doelen behaald zijn. Leerlingen geven zelf 

ook aan wat ze nog nodig hebben als vervolgstap. De leraar vult de tegel in met de inzichten en 

verbindt doelen, die voor bepaalde leerlingen nog niet zijn behaald met een volgende blokperiode, 

door hun namen daar vast in de blokvoorbereiding te noteren.  

 

Didactische aanwijzingen per groep: 

Kleuterbouw (groep 1 en 2)  

De leerdoelen taal, motoriek, spel en rekenen (meten, meetkunde en getalbegrip) voor groep 1 en 2 

zijn in leerlijnen van Parnassys vastgelegd en deze komen in de door de onderbouwleerkrachten 

voorbereide themaplanner (zgn. ‘placemat’) terug. Daar staan per vakgebied de geplande 

leeractiviteiten genoemd en dit vormt het raamwerk waar het thema aan wordt ophangen.  

Leerdoelen worden per 3 maanden afgevinkt. De niet behaalde leerdoelen komen terug in de kleine 

kring, waar met een klein groepje leerlingen een verlengd leermoment wordt gecreëerd.  

Wat betreft het streven naar automatiseren ligt in de kleuterbouw de aandacht op: 

Groep 1: 

• Routines van de werkwijzen op school leren kennen 

• Veilig en vertrouwd voelen 

• Dagen van de week opnoemen 

• Cijferherkenning tot en met 5 

Groep 2: 

• Namen van de maanden en de seizoenen 

• Kleuren benoemen 

• Getallenrij opzeggen(1 tot 20 ) en cijferherkenning tot en met 12 

In de kleuterbouw werken wij niet met een methode, maar maken gebruik van verschillende 

bronnen boeken, o.a. Logo3000 en MSV, die in het thema worden ingepast waardoor de doelen van 

de leerlijnen van parnassys aan bod komen. 

Onderbouw (groep 3 en 4) 

In groep 3 en 4 ligt er veel aandacht op het automatiseren van basisvaardigheden. Deze worden met 

hulp van ouders ingeoefend en wekelijks herhaald. Voor rekenen doen we dat met de tempotoets 

rekenen; op het rapport nemen we een beoordeling op voor automatiseren van de hieronder 

genoemde doelen: 

Groep 3: 

• Splitsen van de getallen onder de tien 

• Tientalpassering 
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• Verklanken van de letters 

• Oefenen met lezen 

Groep 4: 

• Klokkijken – analoog en digitaal 

• Tafels 1 t/m 10 

Middenbouw (groep 5 en 6) 

Vanaf groep 5 mogen leerlingen steeds meer zelf bepalen of ze mee willen doen met de instructie. 

De weektaak is leidend voor het werk dat gemaakt moet worden (cognitieve doelen en sociaal 

emotionele doelen). De instructiemomenten worden per doel op het bord gezet. 

Wat betreft de doelen, die – met hulp van ouders - geautomatiseerd moeten worden, gaat het om: 

Groep 5: 

• Klokkijken – kwartieren 

• Tafels van vermenigvuldiging 

Groep 6: 

• Tafels van vermenigvuldiging 

• Digitale klok 

Bovenbouw (groep 7 en 8) 

De weektaak is leidend voor het werk dat gemaakt moet worden per week of per twee weken. Op 

het bord staan de instructiemomenten, per doel.  

Extra aandacht is er voor automatiseringsoefeningen met bijvoorbeeld Bareka, spellingoefenen.nl, 

Junior Einstein: 

Groep 7: 

• Zinsontleding 

• Breuken en procenten 

• Verbanden leggen 

• Werkwoordspelling 

Groep 8: 

• Zinsontleding (grammaticaal en redekundig) 

• Breuken, procenten en kommagetallen 

• Leestekens 

• Werkwoordspelling 

• Metriek stelsel 
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Organisatorische richtlijnen 

In alle groepen wordt gewerkt met weekopdrachten; dat zijn taken, die aan het eind van de week af 

moeten zijn. Leerlingen krijgen de verantwoordelijkheid om hier tijdens de zelfstandig werktijd mee 

bezig te zijn. Elke dag werken de leerlingen 1 à 2 keer zelfstandig, terwijl de leerkracht bezig is met 

verlengde instructie. 

Op het overzicht weekopdrachten worden taken opgenomen voor de cognitieve zowel als de sociaal 

emotionele ontwikkeling. Indien er samengewerkt kan worden, zetten we op school in op gemixte 

samenstelling van de groepjes, zodat leerlingen van elkaar kunnen leren (flexibel, heterogeen). 

Indien de taak het toelaat, kan gekozen worden om ofwel zelfstandig te werken of de taak in een 

tweetal op te pakken.  

In de weekopdracht staat welke opdrachten voor de hele groep zijn en welke voor bepaalde groepen 

leerlingen (verlengde, extra instructie voor de kernvakken of voor het sociaal emotioneel 

functioneren). Deze leerlingen werken na de klassikale korte instructie aan de instructietafel met de 

leerkracht. 

Daarnaast zijn er voor elke groep ‘klaar-opdrachten’. Deze hoeven niet af, maar zijn als extra werk 

(uitdagend, samenwerkend of ter ontspanning); korte klasopdrachten, die per week verschillen. 

Daarnaast zijn er maandopdrachten, die voor meerdere groepen geschikt zijn; deze staan in Teams in 

een overzicht van De Brug. 

We vinden het belangrijk dat leerlingen actieve leerlingen zijn. Daarom gebruiken we activerende 

werkvormen, die ertoe leiden dat kinderen de aandacht er goed bij kunnen houden.  

Tenslotte gebruiken we de ICT-mogelijkheden om aanbod af te stemmen op de behoeften van 

leerlingen. Daardoor kan de leerkracht handen vrij maken om een groepje leerlingen te begeleiden 

en meer op maat les te geven.  

We besteden veel aandacht aan de verzorging van de leefomgeving in de klas en daarbuiten. De 

omgang met materiaal, het opgeruimd houden van de openbare ruimten. In de jongere groepen 

gebruiken we daar visualisaties bij, zoals aanduidingen op de lades. 

 

Organisatorische aanwijzingen per groep: 

Kleuterbouw (groep 1 en 2)  

We werken met dagritme kaarten om de dag te structureren. 

De placemat geeft aan welke activiteiten aan bod komen in het thema. Een thema wordt 

aangeboden volgens de 5 impulsen van basisontwikkeling: gezamenlijke oriëntatie op de activiteit, 

Met opmerkingen [JC2]: Punt ter opvolging: dit overzicht 
moeten we dan nog wel maken 
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verbreden en verdiepen van de activiteit, verbreden naar andere activiteiten, toevoegen van nieuwe 

handelingsmogelijkheden, reflecteren op de activiteit. Ouders worden bij de start van een nieuw 

thema’s geïnformeerd over het thema en de doelen. 

Leerlingen kiezen een activiteit van het kiesbord. De kleine kring, waarin extra instructie gegeven 

wordt aan leerlingen die uitvallen op de doelen van Parnassys, vindt 2 a 3 keer in de week plaats. 

Behaalde doelen worden afgevinkt. Daarnaast worden de hulpjes geobserveerd. 

Na de kleine kring loopt de leerkracht een vaste looproute om hulp te geven. Leerlingen kunnen zien 

wanneer ze een vraag kunnen stellen in groep 2: wij gebruiken hiervoor een teken, zodat leerlingen 

leren wachten tot de leerkracht komt: groen = de leerkracht is beschikbaar – oranje = de leerkracht 

kan je nu niet storen. 

Zelfstandig werktijd is gedurende ongeveer 10 minuten. 

Groep 2 en 3 spelen enkele keren per week samen in een extra lokaal, dat ingericht is met hoeken 

gebaseerd op een thema. Dit is voor de kinderen van groep 2 die extra uitdaging aan kunnen en voor 

kinderen van groep 3 die extra spel nodig hebben.  

Onderbouw (groep 3 en 4) 

De in-oefening van de lesstof doen we in circuitvorm van bewegend leren. Dat betekent dat er in 

hoeken verschillende opdrachten liggen rond eenzelfde doel. Leerlingen kunnen daar zelf mee aan 

de slag. Er zijn afspraken voor het zelf pakken en opruimen van materialen, en het corrigeren van het 

werk. Duidelijke verwachtingen rond gedrag en taakuitvoering worden vooraf gegeven.  

Dagelijks is er een moment van zelfstandig werktijd. Dan werken de leerlingen aan een of meerdere 

opdrachten van de weektaak, die op het bord staan. Elke week is er een paar keer (meestal in de 

middag) een circuit. Voor groep 3 wordt het circuit rond één cognitief domein vormgegeven; in groep 

4 betreft dit meerdere domeinen (bv. spelling en taal).  

Tijdens het zelfwerken wordt de timer in de klas ingezet. Het BAS-blokje wordt geïntroduceerd en 

geoefend: groen = leerkracht is beschikbaar; oranje = de leerkracht mag je niet storen, maar andere 

kinderen mag je wel vragen stellen; rood = je mag de leerkracht niet storen en ook andere kinderen 

niet. Het vragenblokje wordt gebruikt bij het oranje stoplicht. 

De leerkracht loopt een looproute na de verlengde instructie. Tijdens de centrale instructie 

observeert en bevraagt de leerkracht welke leerlingen in aanmerking (willen) komen voor de 

verlengde instructie. Leerlingen komen dus zowel op eigen wens als op verzoek van de leerkracht 

naar de instructietafel voor extra instructie. 

Zelfwerken, de periode dat het helemaal stil is in de klas, duurt als richtlijn maximaal 15 minuten 

voor groep 3 en 20 minuten voor groep 4.  

Vanaf groep 3 starten we met het klassikaal nakijken. Dat doen leerlingen met een groen potlood; 

het juiste antwoord wordt erbij/naast geschreven.  In groep 4 wordt na de kerstvakantie begonnen 

met individueel, zelfstandig nakijken. Leerlingen kijken na m.b.v. antwoordboekjes, die op een kast 

liggen. Het groene potlood blijft bij de nakijkboekjes liggen. Het werk van leerlingen, die niet tot 

nakijken zijn gekomen, wordt door de leerkracht nagekeken. Bij meer dan een bepaald aantal fouten 
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komt het werk op de stapel van ‘juf kijkt nog een keer’. Daarvoor zijn bakken in de klas geplaatst. 

Kinderen, die extra werk hebben, kijken zelf na. Bij spelling wordt een foutief geschreven woord met 

de juiste schrijfwijze nogmaals opgeschreven. 

De leerkracht controleert uiteindelijk alle schriften. 

Groep 3 gebruikt het Stabilo potlood. In groep 4 wordt de vulpen geïntroduceerd. Vanaf groep 5 

schrijven alle kinderen met de vulpen. Bij vergissingen in het schrift zetten leerlingen een streepje 

door de fout en schrijven zij het goede antwoord erboven. 

Middenbouw (groep 5 en 6) 

De circuitvorm gebruiken we blijvend om lesstof in te oefenen, maar ook om andere 

weekopdrachten een plek in te geven. ICT-opdrachten krijgen hierin ook een plek. 

In groep 5 wordt de persoonlijke weektaak geïntroduceerd. Dit bevat in eerste instantie reken-, taal- 

en één extra (samenwerkings)opdracht. In groep 6 wordt dit steeds verder uitgebreid. Geoefend 

wordt om werk in te plannen en kritisch naar gemaakt werk te kijken. Tijdens de perioden zelfstandig 

werken zijn de opdrachten van de weektaak leidend. Leerlingen leren afvinken welke opdracht 

gemaakt zijn. 

Gebruik wordt gemaakt van het BAS-blokje en de timer tijdens de zelfwerk-perioden: groen = de 

leerkracht is beschikbaar; oranje = de leerkracht mag je niet storen, maar je mag wel andere 

leerlingen vragen; rood = je mag de leerkracht niet storen en ook geen andere kinderen vragen. Het 

vraagteken is om aan te geven dat je een vraag hebt en wordt bij het oranje stoplicht ingezet. 

Deze zelfwerkperioden zijn als richtlijn max. 30 minuten voor groep 5 en 40 minuten voor groep 6.  

Leerlingen kijken na m.b.v. antwoordboekjes, die op een kast liggen. Het groene potlood blijft bij de 

nakijkboekjes liggen. Het werk van leerlingen, die niet tot nakijken zijn gekomen, wordt door de 

leerkracht bekeken. Bij meer dan een bepaald aantal fouten komt het werk op de stapel van ‘juf kijkt 

nog een keer’. Daarvoor zijn bakken in de klas geplaatst. Kinderen, die extra werk hebben, kijken zelf 

na. Bij spelling wordt woord met de juiste schrijfwijze nogmaals opgeschreven. Vanaf groep 5 

schrijven alle kinderen met de vulpen. Bij fouten zetten ze een streepje er door met een grijs potlood 

en het juiste antwoord erboven. 

Regulier werk thuis af maken wordt zoveel mogelijk vermeden. Wel wordt thuis betrokken bij het 

inslijpen van bijvoorbeeld de tafels. Ook dienen thuis vanaf groep 5 kleine toetsen te worden 

voorbereid.  

Bovenbouw (groep 7 en 8) 

Er zijn dagelijkse grote blokken zelfwerk tijd. Op de weektaak staat welk werk zelfstandig kan worden 

nagekeken en wat moet worden ingeleverd. Leerlingen bepalen zelf de tijd en volgorde van het te 

maken werk en kruisen op hun weektaak aan als ze opdrachten afgerond hebben.  

Het BAS-blokje wordt niet meer gebruikt. De leerlingen zien wanneer de leerkracht met een groepje 

leerlingen bezig is en weten wat te doen als deze niet gestoord kan worden. Samenwerken wordt 

gestimuleerd. Gewerkt wordt met tijdsblokken. De leraar gebruikt daarvoor een timer. Daarbij wordt 
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aangeven als er helemaal stilte wordt verwacht. Als richtlijn betreft het blokken van 50 minuten voor 

groep 7 en max. 60 minuten voor groep 8. 

Op het (digi)bord staat vermeld wanneer instructie gegeven wordt. Verlengde instructie wordt 

gegeven rond een specifiek doel uit de blokperiode, dan wel op ‘restdoelen’ uit vorige blokken. 

Leerlingen kijken na met antwoordboekjes, die per groepje beschikbaar zijn. Elke leerling heeft een 

eigen groene pen/potlood. Het werk van leerlingen, die niet tot nakijken zijn gekomen, wordt door 

de leerkracht nagekeken. Bij meer dan een bepaald aantal fouten komt het werk op de stapel van ‘juf 

kijkt nog een keer’. Daarvoor zijn bakken in de klas geplaatst. Kinderen, die extra werk hebben, kijken 

zelf na. Bij spelling wordt woord met de juiste schrijfwijze nogmaals opgeschreven. Vanaf groep 5 

schrijven alle kinderen met pen. Bij vergissingen zetten leerlingen een streepje door de vergissing en 

schrijven zij het juiste antwoord er boven. 

In groep 7 en 8 wordt het gebruikelijker om huiswerk mee te geven. De verwachtingen hierover 

worden per klas duidelijk voor het voetlicht gebracht. Dit gaat gepaard met het gebruik van een 

agenda.  

Monitoring 

We volgen de ontwikkeling van leerlingen, om goed te weten wat de volgende stappen zijn en waar 

we op moeten letten in ons onderwijs. Welke instructie nodig is, welke ondersteuning gewenst is, 

welke uitdagingen in aanpak.  

Tegel afspraken (nog verder aanvullen): 

• In de onderbouw wordt gewerkt met de leerlijnen van Parnassys. In MS Teams  zijn deze 

verwerkt in hetzelfde format als de ‘tegel’ voor de overige groepen. 

• De schakelklas werkt met een eigen, aangepaste tegel. 

• In Teams hangt de datamuur, dat wil zeggen dat hier een overzicht te vinden is van alle 

doelen per kernvak. Ook is er voor elke groep een set tegels, waarin deze doelen zijn 

opgenomen, verdeeld over de methodeblokken. 

• Op de weektaak staan de (rest)doelen die in de betreffende periode geoefend worden. Ook 

in de klas hangen de doelen. Leerlingen kunnen vanaf de middenbouw op de doelenmuur 

aangeven of ze het doel al beheersen, of ze ermee aan het oefenen zijn of dat ze nog weinig 

zicht hebben op hun vaardigheden. De klas als groep wordt gestimuleerd om samen alle 

doelen te halen.  

• De resultaten van de toets worden in de Tegel genoteerd (in MS Teams).  Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen onvoldoende en bijna voldoend beheersing. Daarnaast worden 

de leerlingen benoemd met voorsprong (verdieping-verbreding nodig). 

• Bij rekenen moeten leerlingen minimaal 70% goed hebben bij toets 1 en 2. Als leerlingen 

minder dan het afgesproken percentage goed  hebben – in 2022-2023 is dat 75%, in 2023-

2024 is dat 80% , dan worden deze restdoelen later aangeboden in een instructiegroep, dan 

Met opmerkingen [JC3]: Punt ter bespreking: Hoe gaan 
kinderen aangeven of ze het doel beheersen? Hoe ziet dat er 
uit? Een gezamenlijk format of bedenkt ieder een eigen 
versie?  
Arnyta: Dit gebeurt nu mondeling, tijdens de les. Dit is wel 
een mooie vervolgstap en past bij het vraagstuk: 
doelenposters. 

Met opmerkingen [JC4]: Vraag uit de kleuterbouw: is er 
een tegel voor de NPO gelden? 

Met opmerkingen [JC5]: Er wordt nog niet gewerkt met 
een doelenmuur waarbij lln aangeven of ze doelen 
beheersen.  
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wel direct in het volgende blok dan wel maakt de leerkracht in de ‘tegel’ een notitie bij het 

blok waar deze doelen nogmaals worden aangeboden. 

• Leerlingen, die niet alle doelen hoeven te behalen of een eigen programma volgen wordt een 

eigen programma voor de tijdsperiode geboden. De leerlijnen, die in Teams hangen dienen 

om te schuiven op de leerlijn. De onderwijsassistent maakt samen met de leerkracht deze 

handelingsplannen klaar. 

• Vier keer per jaar is er een afstemmingsmoment tussen ib-er en leerkracht. Twee keer 

daarvan vinden plaats vlak na het CITO meetmoment (januari en juni). De inhoudelijke 

voorbereiding ligt bij de leerkracht. 

Akkoord van team De Brug d.d. zomer 2022 


