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Schooljaarplan 2018-2019 
(Laatste jaar van het SOP 2015-2019) 

 
Voor u ligt het schooljaarplan 2018-2019 van de St Antoniusschool.  
Het schooljaarplan is voortgekomen uit de volgende meetmomenten: groepsbezoeken, audit 2018, 
Kwaliteitsonderzoek en professionele dialogen.  
In dit schooljaarplan wordt uiteengezet waar onze speerpunten voor dit schooljaar liggen. Deze 
speerpunten vinden hun oorsprong in ons schoolondernemingsplan (SOP) 2015-2019. 
In het eerste deel staat een verkorte weergave van ons schoolondernemingsplan.  
Vervolgens staat beschreven waar we nu staan en tot slot waar we naar toe willen. 
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Vanuit het schoolondernemingsplan 2015-2019  
 
We bieden alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Daarbij moeten de leerlingen zich veilig en 
goed voelen bij ons op school. We hebben een helder onderwijsconcept waarmee we recht doen 
aan de behoeftes van de individuele leerlingen. We bieden zoveel mogelijk maatwerk voor ieder 
kind.  
Daarbij gaan we uit van de drie basisbehoeftes beschreven door professor Stevens: 

1. Autonomie, het gevoel dat je iets kunt en ertoe doet; 

2. Relatie, het gevoel dat je gewaardeerd wordt; 

3. Competentie, geloof en plezier in eigen kunnen en weerbaar zijn. 

Onze uitgangspunten daarbij zijn: 

Pedagogisch klimaat 
- Afstemming onderwijsleerproces op behoeften van leerlingen (o.a. instructie, tijd, verwerking, 

taalgebruik, leerstijl); 

- Actieve betrokkenheid van leerlingen en een taakgerichte werksfeer; 

- Medeverantwoordelijkheid leerlingen voor de organisatie van hun eigen leerproces, waarbij de 

leerkracht de regie houdt; 

 Toepassing directe instructie model  
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- Gedifferentieerde instructie; 

- Differentiatie in aanbod; 

- Expliciet onderwijs in leerstrategieën; 

- Veel aandacht voor directe feedback; 

 Klassenmanagement  
- Toepassing van adequate werk- en groeperingvormen; 

- Inrichting van een functionele leeromgeving; 

- Opbrengstgericht werken; 

- Vormen van coöperatief leren 

De kerndoelen 
Kerndoelen zijn streefdoelen die aangeven waar een school zich op moet richten met zijn onderwijs. 
De kerndoelen zetten de grote lijnen uit. De methodes die wij op school gebruiken voldoen aan de 
kerndoelen. De komende jaren zullen wij ons onderwijs verder gaan inrichten aan de hand van 
leerlijnen. De leerlijnen zijn dan richtinggevend voor het onderwijs dat wij geven. Uiteraard voldoen 
ook deze leerlijnen aan de kerndoelen. 
 
Onderwijskundige vormgeving 
Ons onderwijs wordt gekenmerkt door het meer centraal stellen van de leerling, het goed monitoren 
van leerresultaten en het daarop aanpassen van het leerproces; kortom het vergroten van de 
keuzevrijheid van de leerkracht en leerling en het maximaal benutten van het geven en ontvangen 
van onderwijs. Daarin nemen we de aspecten van iemands persoonlijkheid en competenties mee om 
na te gaan op welke wijze iemand het beste tot een eindresultaat komt. Dit betekent dat niet 
iedereen vanuit eenzelfde didactiek (de leer van het onderwijzen) les krijgt. Daar waar we 
constateren dat een werkwijze voor een hele groep goed werkt, is dat gegeven de doorslaggevende 
factor en wordt de les klassikaal gegeven. Vraagt een leerling of de leerstof om een andere aanpak 
dan zal deze zoveel mogelijk worden toegepast. De regie blijft bij de leerkracht met als doel het 
maximaal ontplooien van het individuele talent.  
 
Onderwijskundige doelstellingen 2015-2019 

1. In 2019 krijgen alle leerlingen van onze school eigentijds, passend onderwijs aan de hand 
van (digitale) leerlijnen op diverse vakgebieden. Leerlingen werken hierdoor grotendeels op 
eigen niveau en tempo. Dit realiseren we o.a. door gebruik te maken van moderne devices  

2. In 2019 beschikt ieder kind over 21e-eeuwse vaardigheden en kan hiermee effectief 
communiceren, leren, werken en leven met anderen in onze globaliserende wereld. 
Hierdoor zijn zij toegerust voor een toekomst waarin internationale samenleving en 
samenwerking vanzelfsprekend is.  

3. Vanaf 2019 hebben kinderen bij het verlaten van de school inzicht in hun talenten, 
kwaliteiten en ontwikkelcapaciteit op de domeinen cognitie, sociaal-emotioneel en 
creativiteit en zijn ze betrokken, ondernemend en nieuwsgierig.  

4. Iedere leerling is op zijn/haar eigen manier mede-eigenaar van zijn/haar ontwikkel- en 
leerproces 
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Waar staan we nu 
 
In onze visie staat dat we geen rekening houdt met verschillen, maar uitgaat van verschillen. We 
willen investeren in betekenisvol, eigentijds onderwijs. Onderwijs waar kinderen worden voorbereid 
op de toekomst. Gepersonaliseerd leren ligt hieraan ten grondslag.  
Gepersonaliseerd leren is het afstemmen van didactiek, pedagogiek, het curriculum en de 
leeromgeving, voor leerlingen en door leerlingen, om zo tegemoet te komen aan hun verschillende 
leerbehoeften en ambities (Hargreaves, 2006).  
 
Wat hebben we gedaan van 2015-2018? 
We hebben de afgelopen drie jaar aan verschillende doelen gewerkt om de visie te realiseren. Zo is 
er gewerkt aan het geven van effectieve instructie met behulp van het Expliciete Directe Instructie 
model (EDI). EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen aangevuld met technieken. Het doel is 
om de lesstof succesvol aan te leren aan zowel de sterke, gemiddelde als de 
risico leerlingen. De school heeft ervoor gekozen om elementen van EDI te gebruiken, omdat dit 
beter aansluit bij de visie van de school. Zo wordt het controleren van begrip tijdens de verschillende 
lesonderdelen en het hardop denken ingezet om de les effectiever te maken.  
Ook is gewerkt aan het afstemmen van het rekenonderwijs aan de onderwijsbehoeften van de 
leerling. Eén van de zaken die hiervoor is ingezet is het handelingsmodel. Dit model vormt de basis 
voor het volgen, observeren, analyseren en interpreteren van de rekenwiskundige-ontwikkeling van 
leerlingen. Op basis van deze analyses en interpretaties kan de leraar het rekenwiskundeonderwijs 
beter afstemmen op de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van leerlingen (Groenestijn, 
Borghouts, & Janssen, 2011).   
Daarnaast is gewerkt aan het handelend rekenen. Zo hebben alle leerkrachten nu kennis van de 
vertaalcirkel om de leerlingen meer grip te laten krijgen op de formele rekentaal en om de kloof 
tussen de formele rekentaal en contextopgaven te verkleinen. Bij de vertaalcirkel gaat het erom dat 
de leerling bij elke contextopgave een scherp beeld kan opbouwen van de situatie. Die opbouw 
gebeurt via diverse vertalingen. Zoals concreet uitspelen, tekenen, uitspelen, weergeven op de 
getallenlijn of de situatie weergeven in een som. 
Tevens is er meer zelfsturing. Zelfsturing is het proces waarin leerlingen initiatief nemen, met of 
zonder hulp van anderen. Zelfsturende leerlingen benaderen taken met vertrouwen, toewijding en 
vindingrijkheid. We hebben dat vormgegeven door leerlingen hun eigen leerdoelen te laten kiezen. 
De leerdoelen en de voortgang van de leerdoelen worden besproken in kind gesprekken. Dit doen 
we omdat iedere leerling zijn eigen onderwijsbehoeften heeft voor wat hij wil en kan leren en voor 
hoe hij het wil en kan leren. 
Als laatste is voor het vakgebied rekenen de methode losgelaten en volgen we de leerlijnen. De 
leerlijnen zorgen ervoor dat het onderwijsresultaat van de ene sector naadloos aansluit op dat van 
de andere. Bovendien worden de kansen van leerlingen op een optimale schoolloopbaan vergroot 
(DLTR, 2008).  
Om de visie verder te ontwikkelen is het team gevraagd om de doelen van het schooljaar 2017-2018 
te evalueren. Zo wordt zichtbaar welke doelstellingen zijn gerealiseerd en waar nog ontwikkelkansen 
liggen. De resultaten laten zien dat er al een aantal doelstellingen zijn gerealiseerd, maar er 
liggen ook nog een aantal ontwikkelpunten. Zoals het loslaten van methodes en het volgen van 
leerlijnen.  
 
Betrokkenheid vergroten 
De leerkrachten is gevraagd wat zij zien als volgende stap. De leerkrachten van groep 3,4,5 en 
6 geven hierbij aan dat ze de methode voor taal en spelling willen loslaten en 
onderwijs willen vormgeven aan de hand van leerlijnen, zoals ook beschreven staat in de stip op de 
horizon. Ze willen daarbij betekenis geven aan het leren door te werken met betekenisvolle 
thema’s. De motivatie van de leerkrachten om hiermee aan de slag te gaan komt voort uit de wens 
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om leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs. Zodat leerlingen actief en met aandacht leren 
(gedragsmatige betrokkenheid), maar zich ook prettig voelen en met plezier werken aan opdrachten 
(emotionele betrokkenheid) (Volman, 2011).  
Het werken met betekenisvolle thema’s sluit aan bij de ambitie van de school om te investeren in 
eigentijds en betekenisvol onderwijs.   
Dit sluit ook aan bij de wens van de leerlingen om een periode over één onderwerp te werken. Deze 
wens hebben leerlingen geuit tijdens de leerling adviescommissie (LAC). Dit hebben leerlingen van 
het LAC ook besproken in hun eigen groep. Deze wens werd door verschillende groepen 
ondersteund.     
Daarnaast gaven verschillende ouders aan dat ze de samenhang tussen de 
verschillende vakgebieden misten. 
Vanuit de onderwijswetenschap wordt er ook al lang nagedacht over de vraag hoe we de 
betrokkenheid van leerlingen bij leren en school kunnen bevorderen. Want zoals we weten uit 
onderzoek vertonen leerlingen die zich verbonden voelen met school minder risicogedrag, minder 
agressief gedrag en lopen zij minder kans de school voortijdig te verlaten (Volman, 2011).   
Zo pleit het platform Onderwijs2032 (2016) voor betekenisvol onderwijs voor leerlingen door het 
clusteren van leerdomeinen. Zodat leerlingen kennis op een diepgaande manier eigen maken en 
verschillende vakken met elkaar in verband brengen.   
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Doelstellingen 2018-2019 
 
In het jaarplan 2018-2019 hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd waarmee we verder 
willen werken aan de betrokkenheid van de kinderen. Door dit te doen, werken we ook aan de 
doelen die benoemd zijn in het SOP 2015-2019. Hieronder een schematische weergave welke doelen 
in 2018-2019 bijdragen aan de SOP-doelen.  
Het tweede deel van dit hoofdstuk staan de doelen per onderdeel uitgeschreven.  
 

Doel uit SOP Doelen uit het jaarplan 2018-2019 

1. Alle leerlingen volgen eigentijds, 
passend onderwijs aan de hand 
van (digitale) leerlijnen op 
diverse vakgebieden. 

- Thematisch werken groepen 5/6 
- Zorg zichtbaar wegzetten in de praktijk en de planning 
- Meer- en hoogbegaafdheid 
- Visie ontwikkelen rondom het werken met 

combinatiegroepen 

2. Alle leerlingen beschikken over 
21e-eeuwse vaardigheden  

- Groep 7/8 Eigenaarschap vergroten door middel van 
Klasseplan en groepsleergesprekken 

- Thematisch werken groepen 5/6 
- Werken met portfolio's 

3. De leerlingen hebben bij het 
verlaten van school inzicht in 
eigen talenten, kwaliteiten en 
ontwikkelcapaciteit. Ze zijn 
betrokken, ondernemend en 
nieuwsgierig 

- Groep 7/8 Eigenaarschap vergroten door middel van 
Klasseplan en groepsleergesprekken 

- Thematisch werken groepen 5/6 
- Werken met portfolio's 

 
 

4. Leerlingen zijn mede-eigenaar 
van hun ontwikkeling en 
leerproces 

- Groep 7/8 Eigenaarschap vergroten door middel van 
Klasseplan en groepsleergesprekken 

- Thematisch werken groepen 5/6 
- Werken met portfolio's 

 

Groep 1/2 Werken met portfolio's 

Specifiek • De leerkrachten in groep 1 en 2 ontwikkelen een visie op het werken met 
portfolio. 

• De leerkrachten in groep 1 en 2 voeren een portfolio in als onderdeel van 
het leerlingvolgsysteem 

Meetbaar • De leerkrachten in groep 1 en 2 hebben een visie op het werken met een 
portfolio en hebben dit in een document omschreven. 

• De leerkrachten in groep 1 en 2 werken d.m.v. social schools met 
portfolio’s. 

Acceptabel  • De rapportage in de kleuterbouw zorgt niet voor een goede reflectie en 
evaluatie. 

• Het portfolio biedt ruimte voor een betere reflectie en evaluatie. 

• Het portfolio geeft gespreksstof voor zowel kinderen individueel als 
samen en met de leerkracht en de ouders. 

Realistisch • De leerkrachten in groep 1 en 2 weten wat een portfolio is en hoe een 
portfolio gebruikt moet worden. 

• De leerkrachten kunnen d.m.v. het werken met portfolio’s zorgen voor 
een betere reflectie en evaluatie. 

• De leerkrachten in groep 1 en 2 evalueren en concluderen tussentijds om 
het proces van invoering waar nodig bij te kunnen stellen. 
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• De leerkrachten in groep 1 en 2 presenteren het werken met een 
portfolio in het team. 

Tijdgebonden • Augustus 2018: oriënteren op het werken met portfolio’s 

• Oktober 2018: het zoeken naar een instrument 

• November 2018: het instrument gebruiksklaar maken 

• December 2018: werken met portfolio’s 

• Januari/Februari 2019: visie ontwikkelen en een tussenevaluatie 

• Maart 2019: bijstellen en de visie omschrijven in een document 

• April 2019: presentatie in het team  

 

Groep 3/4 Thematisch werken en bewegend leren  

Specifiek • De leerkrachten van groep 3/4 werken a.d.h.v. leerlijnen van taal en 
rekenen aan een bepaald thema.  

• Het spelen in de hoeken is als doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw 
ingezet.  

• Er is een doorgaande lijn voor bewegend leren.  

Meetbaar  • De leerkrachten van groep 3 en 4 werken thematisch m.b.v. de leerlijnen 
voor taal en rekenen. We werken hierbij aan de volgende doelen; 

o De thema's sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. 
o De basisvakken taal en rekenen worden verwerkt in het thema.  
o Er worden rijke hoeken ingericht waarin het thema verder 

geïntegreerd kan worden.  

• De leerkrachten van groep 3/4 hebben bewegend leren minimaal 2x per 
week op de weekplanning staan.  

Acceptabel  • De leerlijnen worden betekenisvol aan de leerlingen aangeboden 

• Binnen een thema worden meerdere vakken geïntegreerd, niet alleen 
taal- en rekenen, ook vakken als muziek, beeldend, wereldoriëntatie, etc.  

• Door een rijke inrichting van de hoeken is ook het spel geïntegreerd in het 
thema  

• Er is een doorgaande lijn vanuit de kleuterbouw richting groep 3 en 4.  

Realistisch • De leerkracht heeft kennis van de leerlijnen. 

• De leerkracht heeft kennis van een rijke leeromgeving.  

• De leerkracht zorgt voor een uitdagende leeromgeving. 

• De leerkracht daagt leerlingen uit op hun niveau. 

• De leerkracht weet hoe het bewegend leren toegepast kan worden bij 
verschillende doelen en past dit toe.  

Tijdgebonden Oktober-december 

• Groep 3 zoeken naar achtergrondinformatie over thematisch werken en 
het creëren van een rijke leeromgeving.  

• We integreren het thema herfst en daarna Sinterklaas en kijken vooral 
naar een rijk aanbod van taal- en rekenopdrachten.  

• Groep 4: werken aan het thema licht en donker.  
Januari- maart  

• Groep 3: werken aan het thema het dierenasiel  

• Groep 4: werken aan het thema brr...ik heb het koud. 
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Groep 5/6  Thematisch werken  

Specifiek • De leerkrachten van groep 5/6 werken thematisch in blokken van 6 
weken m.b.v. de leerlijnen van nieuw leren. 

Meetbaar • De leerkrachten van groep 5/6 werken in blokken van 6 weken 
thematisch m.b.v. de leerlijnen van nieuw leren. We werken hierbij aan 
de volgende doelen; 

o De thema's sluiten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. 
o De basisvakken taal en spelling worden verwerkt in het thema.  
o Ook de zaakvakken aardrijskunde, geschiedenis, natuur en 

techniek krijgen een plek binnen elk thema.  

Acceptabel  • Om het leren van de leerlijnen betekenisvol voor de leerlingen te maken 
gaan de leerkrachten van groep 5/6 werken met thema's.  

• Binnen een thema worden meerdere vakken geïntegreerd: de 
basisvakken taal en spelling en de zaak- en expressievakken.  

• Leerlingen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, 
in groepjes en klassikaal.  

• Tegelijkertijd werken ze aan hun 21st century skills: ze leren 
samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, 
maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en 
kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren 
met elkaar. 

Realistisch • De leerkracht heeft kennis van de leerlijnen van taal en spelling. 

• De leerkracht weet op dusdanige wijze vragen te stellen dat kinderen 
dieper op een onderwerp ingaan en/of erover nadenken. 

• De leerkracht zorgt voor een talige/ uitdagende leeromgeving. 

• De leerkracht daagt leerlingen uit op hun niveau. 

• De leerkracht geeft feedback (mondeling, schriftelijk) op antwoord, 
resultaat en product van de leerlingen. 

• De leerkracht formuleert conclusies over het leerproces.  

• De thema's worden geëvalueerd op leerling niveau (leerdoelen behaald 
op groepsniveau) en op leerkrachtniveau  

Tijdgebonden • September – oktober: thema 1 'Mijn buurt en ik'.  
Doel: de leerkracht heeft kennis van de leerlijnen taal en spelling. 

• November – januari: thema 2 ‘Wereld restaurant’. 
Doel: de leerkracht zorgt voor een talige/ uitdagende leeromgeving. 

• Januari – maart: thema 3 ‘Hoe overleef ik….’. 
Doel: de leerkracht weet op dusdanige wijze vragen te stellen dat 
kinderen dieper op een onderwerp ingaan en/of erover nadenken. 

• Maart – april: thema 4 ‘hunebedbouwers’ 
Doel: de leerkracht daagt leerlingen uit op hun niveau. 

• Mei juli: thema 5  
Doel: de leerkracht geeft feedback (mondeling, schriftelijk) op antwoord, 
resultaat en product van de leerlingen. 
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Groep 7/8 Eigenaarschap vergroten door middel van Klasseplan en groepsleergesprekken 

Specifiek • Leerlingen hebben een eigen leerplan en eigen leerdoel(en) visueel 
gemaakt middels Klasseplan. 

• Leerlingen plannen zelf hun taken om dit doel te halen in.  

• Leerkracht houdt groepsleergesprekken waardoor leerlingen sneller 
feedback krijgen en leerlingen samen reflecteren op de te behalen 
doelen.  

• Leerlingen leren elkaar aan te spreken op talenten en weten elkaar te 
motiveren en inspireren. 

Meetbaar  • De leerlingen hebben een eigen leerplan, ingevuld op eigen format verder 
ontwikkeld vanuit het bestaande format leerplan. 

• De leerkrachten en leerlingen werken met Klasseplan.  

• In alle groepen is een planning gemaakt vanuit Klasseplan, waarop o.a. de 
verschillende leerdoelen en instructies op vermeld/ingepland zijn.  

• Alle leerlingen hebben een eigen weektaak vanuit Klassseplan. (eerste 
helft van het schooljaar op papier, tweede helft van het schooljaar 
overgang naar digitale weektaak). 

• De leerkracht voert samen met de leerlingen groepsleergesprekken.  

Acceptabel  • In groep 7/8 willen we het eigenaarschap vergroten door meer 
betrokkenheid van de leerlingen.  

• We willen een doorgaande lijn in het voeren van leergesprekken en dit 
borgen. Voor leerlingen willen we hun doelen visueel maken middels 
Klasseplan en het groepsleergesprek inzetten. Door te gaan werken met 
groepsleergesprekken zullen we de leerlingen nog vaker en beter van 
feedback kunnen voorzien.  

• Doordat we uitgaan van elkaars talenten en elkaar inspireren bij het 
werken aan dezelfde doelen, zal de motivatie en betrokkenheid verhogen.  

• We vinden het belangrijk dat de leerlingen meer eigenaarschap krijgen 
over hun eigen leren. 

Realistisch • Een bijeenkomst/scholing Klasseplan.  

• Alle leerkrachten zijn vaardig met Klasseplan, in iedere groep wordt er 
mee gewerkt.  

• alle leerlingen hebben een eigen leerplan. Dit leerplan is voor alle 
leerlingen in de groep opgesteld met eigen gekozen leerdoel(en).  

• Informatie en scholing aangaande groepsleergesprekken. 

• Er  zijn groepsleergesprekken 

Tijdgebonden • aug - okt    Leerkrachten hebben kennis van Klasseplan 

• okt - dec    Alle leerlingen hebben een eigen leerplan  

• jan - mar    Leerkrachten voeren groepsleergesprekken  

• apr - mei    Vastleggen van afspraken middels borgingsdocument 

• mei - jun    Groep 5/6 start eigen leerplan  
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Zorg zichtbaar wegzetten in de praktijk en de planning 

Specifiek • De zorg naar een kwalitatief hoger plan tillen.  

Meetbaar • De planning en de reparatiedoelen voor de zorgleerlingen op niveau 2, 3 
én voor leerlingen die meer aankunnen zijn zichtbaar in de weekplanning 
weggezet en worden goed bij gehouden 

• Er worden kwalitatief goede handelingsplannen gemaakt. 

• De kwaliteit van de eigen leerlijnen zijn voldoende. 

• Dat wat in de handelingsplannen omschreven is, is duidelijk in de praktijk 
terug te zien. 

• Er is een doorgaande lijn te zien in de school wat betreft leergesprekken. 

• De analyses van de niet-methode gebonden toetsen komen op 
groepsniveau terug in de groepsnotities. 

Acceptabel  • Naar aanleiding van het audit bezoek in april 2018 is gebleken dat de zorg 
kwalitatief niet goed genoeg is weggezet.  

Realistisch • In januari 2019 vindt een zorgvergadering plaats. Hierin worden alle eisen 
wat betreft de zorg besproken. Tijdens deze vergadering is een start 
gemaakt met het opstellen van de handelingsplannen. 

• 15 februari 2019 werkt het hele team tijdens de margedag aan de 
handelingsplannen en groepsnotities. De Intern Begeleider en de 
orthopedagoog zijn aanwezig om te ondersteunen. 

• De Intern Begeleider checkt de kwaliteit van de plannen en de 
groepsnotities. 

• Juli 2019: we evalueren wat er het afgelopen half jaar is gebeurd en 
stellen bij daar waar nodig.  

Tijdgebonden • Januari 2019: Informatievoorziening wat betreft de eisen van de zorg. 

• Februari 2019: start nieuwe periode en de daarbij behorende eisen. 

• Juli 2019: Alle acties worden gecheckt en geëvalueerd. Duidelijke 
afspraken voor het komende schooljaar worden gemaakt.  

 
 

Meer- en hoogbegaafdheid 

Specifiek • Wij streven er naar om naar om onderwijs op maat te bieden aan alle 
leerlingen.  

Meetbaar Op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid is er aan het einde van het jaar: 

• Een duidelijke visie. 

• Een protocol met daarin duidelijk omschreven criteria welke leerlingen in 
aanmerking komen om te werken met dit specifieke aanbod. 

• Inzicht in welke mate de leerkrachten voldoende kennis en kunde 
hebben. 

• Aandacht voor de executieve vaardigheden/functies en de werkhouding 
van de meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

• Een plan hoe de meer- en hoogbegaafde leerlingen met gelijkgestemden 
op kunnen trekken. 

Acceptabel  • De meer- en hoogbegaafde leerlingen op onze school verdienen meer 
aandacht dan ze op dit moment krijgen. 

• Deze groep leerlingen groeit in aantal op onze school.  

• Wij zijn handelingsverlegen zijn wat betreft de aanpak van het onderwijs 
aan deze groep leerlingen. 

Realistisch • In kaart brengen scholingsbehoefte van leerkrachten. 
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• Een duidelijk plan hoe groep leerlingen om te gaan vanaf schooljaar 2019-
2020. 

• Mogelijkheden onderzoeken om een plusklas op te starten. 

Tijdgebonden • sep – okt  visie ontwikkeling  

• okt - dec   aanvraag financiën  

• januari      0-meting onder de leerkrachten 

• jan – jul    uitvoeren project  

 

Visie ontwikkelen rondom het werken met combinatiegroepen 

Specifiek • We hebben aan het einde van dit schooljaar inzicht in de voor- en nadelen 
van werken in combinatiegroepen.  

Meetbaar • Er is een schoolvisie waarin hoe we idealiter de groepen samenstellen. 

• Met ingang van het schooljaar 2019-2020 brengen we de beschreven 
schoolvisie ten uitvoer. 

Acceptabel  • Als school zijn we in ontwikkeling met het vormgeven van 
gepersonaliseerd leren.  

• Tijdens dit proces komt de vraag of combinatiegroepen ons zouden 
kunnen ondersteunen in het vormgeven van ons onderwijs. 

Realistisch • Inzicht krijgen in de voor- en nadelen van combinatiegroepen. 

• Een schoolvisie beschrijven over het samenstellen van de groepen. 

Tijdgebonden • sep – jan,    artikelen selecteren en lezen  

• okt – maart,    faciliteren consultaties  
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