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Actiepunten [GROOT]

Gekozen actiepunten

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Een-op-een-begeleiding De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun
leerlingen m.b.t. Technisch Lezen

groot

GD2 Directe instructie Inhuren rekenspecialist groot

GD3 Leren van en met medeleerlingen
(tutoring)

Rekenmateriaal doorgaande lijn in de hele school groot

GD4 Samenwerkend leren Thema's goed voorbereiden, start, uitvoering, afsluiting en evaluatie. Aanbod verdiepen. Uitbreiding
uren onderwijsassistent

groot

GD5 Klassenverkleining Klassenverkleining, Uitbreiding uren leerkracht groot

GD6 Actiepunten (los van menukaart) De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun
leerlingen m.b.t. burgerschap

groot
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Actiepunten [GROOT]

Uitwerking GD1: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. Technisch Lezen

Hoofdstuk / paragraaf Een-op-een-begeleiding

Gerelateerde verbeterpunten

Gewenste situatie (doel) Effectief gebruik van de boeken uit de collectie behorende bij de thema's. Leesactiviteiten aan de thema's koppelen.
Organiseren van de Boeken uitleen voor alle kinderen van het kindcentrum. Ouders informeren over het nut van lezen,
leesbevordering thuis. Lezen en schrijven geïntegreerd aanbieden in de doorgaande lijn 3-8.

Activiteiten (hoe) -De leesspecialist levert bij elk thema (5 per schooljaar) een passende collectie boeken. Kinderen en leerkrachten
kunnen snel en gericht de juiste (verdiepende)informatie vinden. -Inzetten van de ontwikkelde tipkaarten bij de thema's:
Nederland, Voeding, prehistorie Grieken en Romeinen, Verkeer en vervoer en dieren. -De leesspecialist zet een goede
organisatie van de boekenuitleen en de inrichting van de Bios op voor het kindcentrum. -De leesspecialist ondersteunt bij
de activiteiten tijdens de kinderboekenweek en het voorleesontbijt. -Ouderbetrokkenheid en beleid via ouderportaal elke
maand. -Jaarplanning met alle leesactiviteiten. -Betrokkenheid van kinderen bij de keuze voor de aanschaf van de
bibliotheekboeken. 5x per jaar. -Vervolg op de schoolschrijver: schoolbrede Leerlijn Lezen en Schrijven is een unieke
aanpak voor motiverend en effectief leesonderwijs. Lezen en schrijven worden geïntegreerd aangeboden voor groep 3-8,
met een hoofdrol voor de leukste kinderboekenschrijvers.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Leescoördinator en team

Kosten 770

Omschrijving kosten De Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver. kosten 770,- inclusief live schrijver laatste les. 1 maand.
maandprogramma's. deschoolschrijver.nl

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Leerlijn lezen en schrijven: Digibordlessen met kinderboekenschrijvers Voorleeslijn Leeslijn
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Uitwerking GD2: Inhuren rekenspecialist

Hoofdstuk / paragraaf Directe instructie

Gerelateerde verbeterpunten

Gewenste situatie (doel) Kinderen worden op niveau samengesteld. Kinderen werken in kleine groepjes en ze helpen elkaar. Oudere kinderen
worden gekoppeld aan jongere kinderen. Wederzijds leren, waarbij leerlingen elkaar afwisselen als instructeur en
geïnstrueerde. Verhogen rekenresultaten. Kennis van de reken leerlijn 1-8 en de doelen.

Activiteiten (hoe) Wizz team scholing door Ilse Bouwmeester. 06 14522882 na schooltijd van 14:15-16:15 uur. Aantal: - Plan met
realistische doelen en consensus van het team. - Handelend rekenen in de onderbouw; - Automatiseren met de spellen
van msv; - Doelgericht rekenen; - Overgang van groep 2 naar groep 3

Plan periode wk

Kosten 2000

Omschrijving kosten Wizz scholing Aanvulling subsidie vanuit gemeente? Rekenen in de onderbouw.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: Rekenmateriaal doorgaande lijn in de hele school

Hoofdstuk / paragraaf Leren van en met medeleerlingen (tutoring)

Gewenste situatie (doel) Optimaal gebruik maken van de rekenmethode aangevuld met de rekenmuur van Bareka en de spellen van msv. Helder
beeld voor leerkrachten van de rekenontwikkeling van kinderen voor gerichte ondersteuning en oefening. Herzien van de
visie op rekenen.

Activiteiten (hoe) Verdiepen in het rekenmuurtje van Bareka met de daarbij behorende software, toetsen. Bareka rekenmuur, het digitale
volgsysteem. Aanschaf rekenkast met materialen voor alle groepen. Draaiboek blok gebruiken in alle groepen
(doorgaande lijn)

De schoolleider herziet de visie op rekenen.

Plan periode wk

Kosten 1500

Omschrijving kosten Bareka rekenmuur abonnement Aanschaf rekenkast Aanschaf rekenmaterialen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: Thema's goed voorbereiden, start, uitvoering, afsluiting en evaluatie. Aanbod verdiepen. Uitbreiding uren onderwijsassistent

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerkend leren

Gerelateerde verbeterpunten

Gewenste situatie (doel) De kinderen ontwikkelen meer vaardigheden en worden meer eigenaar van de activiteiten die behoren bij het
groepsdoorbrekend thematisch werken. De kinderen worden betrokken bij het voorbereiden van de thema's. De kinderen
van de groepen 3-8 werken samen. De kinderen van de psg en groep 1-2 sluiten op hun niveau aan bij de thema's. De
tipkaarten van de leesconsulent zorgen voor de verdieping van de activiteiten binnen het taal/lees domein. De thema's
worden ondersteund door het werken met materialen, experts en ervaringsgericht onderwijs. Meer gedeelde
verantwoordelijk voor de voorbereiding en de begeleiding van de kinderen thematisch werken bij het team.

Activiteiten (hoe) Uitbreiding uren onderwijsassistent om de voorbereiding en uitvoering, contacten met externen en het organiseren van
uitstapjes, opening en afsluiting (met ouders) voor de nieuwe thema's optimaal te laten verlopen. We maken een
combinatie van LAO (teamscholing) en thematisch werken door: - Themaraad (kinderen helpen en denken mee in de
voorbereiding van de thema's. Elk thema een nieuwe themaraad; - Groeitaal door leerkrachten en kinderen met als doel
dat iedereen zich dit eigen maakt en ouders dit gaan herkennen; - Succescriteria bij de activiteiten benoemen; - Middelen
aanschaffen om de thema's in een rijke leeromgeving uit te laten voeren; - Excursies en gastlessen behorende bij de
thema's.

Plan periode wk

Kosten 9230

Omschrijving kosten Uitbreiding uren onderwijsassistent 0,16. schaal 5 trede 12: 8511,63 Middelen voor het thematisch werken. Excursies en
gastlessen. 230

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Klassenverkleining, Uitbreiding uren leerkracht

Hoofdstuk / paragraaf Klassenverkleining

Gewenste situatie (doel) Gedurende de hele week combinatiegroepen van twee klassen. Door de verkleining van de groep zal de leerkracht meer
aandacht schenken aan de leerlingen waardoor de resultaten zullen verbeteren.

Activiteiten (hoe) Door het tijdelijke contract van een collega, kunnen wij gedurende de hele week combinatiegroepen van twee klassen
maken.

Plan periode wk

Kosten 13000

Omschrijving kosten Natalie Tijdelijke aanstelling leerkracht voor 0,2 L10 trede 7 13 193,26 + transitiekosten 38,21 + WW 164,-

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD6: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. burgerschap

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gerelateerde verbeterpunten

Gewenste situatie (doel) Plan burgerschap vervolgen en borgen van onze kwaliteit. Kinderen als medeonderzoekers in de school. Borgen van
deze visie op betrokkenheid van de kinderen. De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen. Kinderen
laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Activiteiten (hoe) Themaraden in de gouden weken samenstellen voor de 5 thema's
Evalueren van thema's door lk, ouders en kinderen op de thema's burgerschap. De burgerschapsdoelen zijn voor
alle thema's beschreven in het burgerschapsplan.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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