
Doelen en resultaten 2017-2018 
In het afgelopen schooljaar heeft het team van onze school gewerkt           

aan de doelen die we ons gesteld hadden. Dit hebben we bereikt: 

   

Waardengedreven onderwijs 

Schoolconcept, nieuwe zaakvakkenmethode 

In het afgelopen schooljaar hebben we twee methoden voor zaakvakken uitgeprobeerd die pasten             

bij de visie om meer integraal en vanuit thema’s te werken. De keuze is gevallen op Blink. In het                   

komende schooljaar zullen we met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur met Blink werken.  

 

Het team heeft zich ook verdiept in visie op leren en op onderwijs en we hebben diverse concepten,                  

onderwijsvormen bekeken die effectief en eigentijds zijn. Dit is een eerste oriëntatie geweest. In het               

komende schooljaar zetten we dit onderzoek voort door onze visie op leren te definiëren (op basis                

van wetenschappelijk onderzoek) en scholen te bezoeken die volgens één van de concepten werken. 

  

Ouderportaal 

Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van een ouderportaal, waardoor ouders toegang krijgen de               

cijfers van de kinderen. We hebben besloten om dit portaal in 2018-2019 in gebruik te nemen.                

Voorafgaand zal in de herfst een ouderavond worden gehouden.  

  

Vakmanschap; de leraar doet ertoe 

Hoogbegaafdheid 

Op drie dagen is er een SPCO Plusklas (Wortelklas) geweest voor diverse leeftijdsgroepen en diverse               

SPCO scholen. DIt wordt volgend jaar gecontinueerd.  

  

Schrijfmethode 

Er is onderzoek gedaan naar een passende, effectieve schrijfmethode en naar de keuze tussen              

verbonden en blokschrift. Het team heeft besloten om het verbonden schrift te blijven aanleren.              

Deze manier van schrijfonderwijs heeft een positieve werking op het brein. We gaan met de               

methode Pennenstreken 2 werken, deze sluit aan op Veilig Leren Lezen (de leesmethode van groep               

3) 

  

Muziekonderwijs 

De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben elke week muziekles gekregen van een muziekdocent van Het                 

Klooster. De eigen leerkracht heeft zich via coteaching hier verder in kunnen bekwamen. In de               

groepen 5 t/m 8 is zij workshops gegeven. De docenten ontvingen scholing en er zijn naschoolse                

muziekactiviteiten georganiseerd. De school heeft gekozen voor de methode 123 Zing voor de             

groepen 5 t/m 8. 



  

Kanjermethode en methode seksuele en relationele vorming 

Er is wekelijks les gegeven vanuit de Kanjermethode. Alle vaste leerkrachten hebben hiervoor de 

licentie 

In alle groepen zijn lessen seksuele en relationele vorming gegeven. Hiervoor gebruikten we me 

bronnenboeken ‘Wonderlijk gemaakt’ en ‘Kriebels in je buik’.  

  

21e-eeuwse vaardigheden 

Chromebooks en mediawijsheid 

In de groepen 5 t/m 8 hebben de kinderen hun rekenopdrachten op de chromebooks gemaakt.               

Hierdoor kregen zij snel feedback en kon de leerkracht ook zien op welke onderdelen kinderen               

moeite hadden en hier vervolgens instructie op geven. 

In de bovenbouw zijn lessen mediawijsheid gegeven. Komend schooljaar willen wij hier een leerlijn              

over vaststellen.  

  

Effectief onderwijs 

Stichting LeerKRACHT 

Er is een proef gedaan met het werken volgens de werkwijze van Stichting LeerKRACHT. Deze 

werkwijze behelst een andere manier van vergaderen, waarbij wekelijks het team in een bordsessie 

aan verbeterdoelen werkt. Deze verbeterdoelen staan direct in verbinding met datgene wat er in de 

klas gebeurt. Ook zijn lesbezoek, gezamenlijk lesontwerp en feedback onderdeel van deze werkwijze. 

We hebben besloten om in 2018-2019 met deze methode te gaan werken.  

  

Vijf gelijke dagenmodel 

De school heeft dit jaar het vijf gelijke dagenmodel gehad. Dit model is geëvalueerd in een 

oudervragenlijst. Hieruit kwam, naast enkele praktische tips, 100 % tevredenheid.  

In het model van vijf gelijke dagen plannen we de oudergesprekken na 14.30. Het team heeft van 

14.15 - 14.30 uur pauze.  

 

Doelen jaarplan 2018-2019 
Voor het nieuwe schooljaar heeft het team een aantal doelen opgesteld. Veel doelen zijn een               

vervolg op de doelen van 2017-2018. In 2018 - 2019 starten ook de voorbereidingen om het nieuwe                 

schoolmeerjarenplan (SMP). Met andere scholen van de SPCO verkennen we dan de            

verbeterthema’s en doelen voor de vierjaarlijkse periode 2019-2023. 

 

Waardengedreven onderwijs 

Schoolconcept, nieuwe zaakvakkenmethode 

We bespreken regelmatig de werkwijze en ervaringen met de nieuwe zaakvakkenmethode Blink. Zo             

nodig worden er afspraken vastgelegd.  



We continueren ons onderzoek naar schoolconcepten en stellen onze visie op leren vast op grond               

van onderwijsonderzoeken. We gaan scholen bezoeken die werken volgens eigentijdse en effectieve            

onderwijsvormen.  

  

Ouderportaal 

Het ouderportaal wordt na de herfstvakantie opengezet. Voor de herfstvakantie houden we een             

ouderavond hierover. 

 

Vakmanschap; de leraar doet ertoe 

Hoogbegaafdheid 

Op drie dagen is er een SPCO Plusklas (Wortelklas) geweest voor diverse leeftijdsgroepen en diverse               

SPCO scholen.  

  

EDI (expliciete directe instructie) 

Goed didactisch onderwijs vereist een aantal vaardigheden. Met EDI verdiepen we onze didactische             

vaardigheden waardoor de kwaliteit van onze instructie verhoogd wordt en de resultaten van de              

kinderen groeien. Daarnaast werken we met leerdoelen en betrekken we kinderen bij deze doelen.  

  

Muziekonderwijs 

De groepen 1 t/m 4 krijgen wekelijks les van een muziekdocent. De leerkrachten vergroten hun               

vaardigheden door coteaching. In de groepen 5 t/m 8 worden muziekworkshops als ‘spelen in een               

band’, ‘snaar, blaas, slag’, ‘percussie’, en ‘kennismaken met een muziekinstrument’ gehouden. Ook            

in 2018-2019 zullen er naschoolse muziekactiviteiten worden georganiseerd. We nemen in 2019 een             

besluit over de voortgang van ons muziekonderwijs.  

  

Kanjermethode en methode seksuele en relationele vorming 

We geven wekelijks les vanuit de Kanjermethode. Alle vaste leerkrachten hebben hiervoor de 

licentie 

In alle groepen geven we ook lessen seksuele en relationele vorming gegeven. Hiervoor gebruikten 

we me bronnenboeken ‘Wonderlijk gemaakt’ en ‘Kriebels in je buik’.  

  

21e-eeuwse vaardigheden 

Mediawijsheid 

In de groepen 3 t/m 8 geven we lessen mediawijsheid waarin de thema’s ‘weet wat je ziet, bewaak                  

je identiteit, wat je geeft krijg je terug, houd de klok in de gaten, maak goede keuzes, bescherm je                   

privacy en zorg voor je eigen veiligheid’ worden behandeld, passend bij het niveau van de leerling.  

  

Effectief onderwijs 

Stichting LeerKRACHT 



We gaan werken met Stichting Leerkracht en doen de LeerKracht Experience, een training van acht 

weken om vaardig te worden met de werkwijze van LeerKracht. Deze werkwijze behelst een andere 

manier van vergaderen, waarbij wekelijks het team in een bordsessie van 15 min. aan 

verbeterdoelen werkt. Deze verbeterdoelen staan direct in verbinding met datgene wat er in de klas 

gebeurt. Ook zijn lesbezoek, gezamenlijk lesontwerp, feedback en stem van de leerling onderdeel 

van deze werkwijze  

.  

 

 

 

 

 


