
 

     Rekendidaktiek 

 Keuze rekendidaktiek voor de gehele school en afstemming daarin. 

 Aanpak tellende rekenaars. 

 Keuze inzet middelen. 

 Afronden pilot Move-education en keuze. 

 Monitoren en borgen aanpak automatiseren. 

 Borgen in een beleidsplan rekenen. 

 

     Taal/Lezen 

 Invoeren methode Spreekbeeld. 

 Afstemming taal mb/ ob. 

 Bouwplan begrijpend lezen/ luisteren helder hebben en de aanpak 

daarop afstemmen. 

 Beschrijven van de doelen taalbeschouwing en kijken wanneer we die 

aanbieden en hoe. 

 Doelen wegzetten in de thema’s. Welke en hoe. 

 Kwaliteitsimpuls Vindplaats. 

 Borgen in een beleidsplan taal/lezen.  

 

Pedagogisch handelen 

 De methode Vreedzame school wordt ingevoerd. 

 De mediators zijn goed zichtbaar en ingezet en er zijn nieuwe 

mediators opgeleid. 

 De week van de Lentekriebels is voorbereid en uitgevoerd en de 

ouders zijn hierin meegenomen.  

 Het KiVa team is zichtbaar als ook de preventiemedewerker en de 

contactpersonen. 

 De preventiemedewerker heeft een kenniskring georganiseerd mbt 

veiligheid. 

 Er is voorzien in de mogelijkheid te luisteren en werken met kinderen 

die dat nodig hebben op sociaal emotioneel gebied.  

 Het klimaat is op orde gebleven of verbeterd. 

 

     ICT 

 Vergroten van de kennis en vaardigheden bij het team op het gebied 

van office 365, programmeren en inzet van software. 

 Keuze van benodigde software 

 Leerlijn programmeren. 

 Overzetten server naar cloud. 

 Aanschaf deels nieuwe divices 

 Mogelijke invoer tablets voor alle leerlingen. 

 Scholing leerlingen MB in het gebruik van de divices. 

 Onderzoeken ICT geletterdheid en hiervoor een programma uitzoeken. 

 
Student Voice 

Kijken waar de overlap zit in deze ontwikkelingen en waar we effectiever 

kunnen ontwikkelen en sturen. 

1. Wereldoriëntatie 

 Afspraken wereldoriëntatie opnieuw bezien en kijken waar bijstelling, 

herinnering nodig is. 

 Verder uitwerken presentatiekaarten 

 Voorbereiden twee schoolprojecten waarbij we per jaar één project 

afstemmen met de cultuurhelden. 

 Borgen van de materialen. Opslaan en opruimen. 

 Beleidsplan nalopen en kijken wat we nog willen oppakken. 

2. Portfolio 

 Meenemen gehele team in deze ontwikkeling 

 Afspraken maken over de items per bouw die we invoeren. 

3. Jenaplan 

 Concept levend houden. Wat pakken we dit jaar op? Boek centraal 

stellen? Instructie? Is dit iets dat apart moet blijven?   

 

Borgen 

 Hoogbegaafdenbeleid invoeren en levend houden. 

 Levelwerkbakken aanvullen en op orde houden. 

 Coöperatieve werkvormen evalueren en kennis uitbreiden. 

 Rooster 5-gelijke dagen invoeren en afstemmen 
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