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Ambities en speerpunten 
SCHOOLJAAR 2018-2019 



Speerpunten 2018/2019 

PDCA -> ACT PLAN DO (wie) DO (wat) DO (wanneer) CHECK (hoe) CHECK (wanneer) 
Regelluwe school Woensdagmiddag inzetten om 

samen onderwijs te 
ontwikkelen 

Samen werken aan 
thematisch onderwijs i.c.m. 
het aanscherpen van 
leerkrachtvaardigheden 

Team/schoolleid
er/werkgroepen 

Scholing en 
ontwikkelplan 
onderwijs en 
leerkrachtvaardigheden 

2018/2021 Gesprekken 
Vragenlijsten 
Met Saxion 
Hogeschool en OCW 

2018/2021 

Visie herijken Teamtweedaagse Balans opmaken en richting 
bepalen/bijstellen 

Team/MT/schoo
leider 

Tweedaagse 
organiseren (MT) 

Oktober 2018 Coöperatieve 
werkvorm 

September 2018 

Taal en 
wereldoriëntatie 
verbinden met 
thematisch werken 
en onderzoekend 
leren 

Hoe verbinden we taal met 
andere vakken? (zie boven) 
Wel of geen methode? 

Thematisch werken waarbij 
vakken in samenhang 
worden aangeboden 
Closereading inzetten 
 

Werkgroep/ 
team 

Scholing 
 
Taal en lezen 
voorbereiden vanuit 
taaldoelen en thema’s 

2018/2019 Vragenlijst 
leerlingen en 
leerkrachten 
Leerling-arena 

Regelmatige feedback 
Minstens 5 x per jaar 

Onderzoekend leren Structuur verbeteren (WOU) 
Leerkrachtvaardigheden 
vergroten (LOF) 

Vaste routine ontwikkelen Focusgroep LOF 
en WOU 

Coaching leerkrachten 2018/2019 Vragenlijsten en 
gesprekken 

2018/2019 

Portfolio’s 
en verslaglegging 
1/2 OOOK 
aanscherpen 

Kinderen geven zelf aan of 
leerstof wordt beheerst. 
Kinderen verzamelen belangrijk 
werk als bewijslast. 

Zelf 
ontwikkelen/onderzoeken 
bestaande 

Werkgroep PF 
en LOF 

Rubriks en portfolio 
ontwikkelen 

2018/2020 n.n.b. 2018/2020 

 

Wat doen we allemaal nog meer op de Apollo 11? 

PDCA -> ACT PLAN DO (wie) DO (wat) DO (wanneer) CHECK  CHECK (wanneer) 

ONDERWIJSBELEID 
DALTON 
Actief werken aan 
de 5 dalton 
kernwaarden 

Lesaanbod afstemmen om 
vrijheid, zelfstandigheid, 
samenwerken, effectiviteit en  
onderhoud 

Afspraken vastleggen en 
borgen (wegzetten in 
jaarplanning bijeenkomsten) 

Bouwco’s + team 
in bouw 
bijeenkomsten 

5 bijeenkomsten 2018/2019 Succescriteria per 
cluster  

Nieuwe check mei 2019 

REKENEN 
Met rekenlessen 
aansluiten bij het 
thema 

Afspraken maken  
Opnemen in cyclus van 
thematisch werken 
 

Per thema minimaal XX 
lessen aanpassen om bij 
thema aan te laten sluiten. 

BC + team Lesontwerp Vanaf aug 2018 Evaluatie per thema Nov 2018 
 
Mei 2019 

Werkwijze WIG Toepassen en borgen Planning uitvoeren BC + team Voortgang bewaken in 
bouwvergaderingen 

2018/2019 Bespreken op 
bouwvergadering 

April 2019 

MAATSCHAPPIJ en SAMENLEVING (WO en 21th century skills) 
GS en burgerschap 3  Burgerschap en VS en taal 

integreren 
Terug naar opgestelde 
schema 

Team + WG + 
bouwco’s 

 
 

2018/2020  April 2020 

Vreedzame School  
 

Meer zichtbaar maken in de 
school.  Onderhoud 

Vragenlijsten Directie 
WG Soc. Veiligh. 

Pro-actieve inzet spec. 
Soc. Veiligheid. 

2018/2019 Eigen vragenlijsten 
Vragenlijst B&T 

Nov en april 
Juni 2019 

Gedrag Hoe gaan we met elkaar om; 
wenselijk gedrag 

Afspraken maken wanneer er 
interventies gedaan worden 

IB Onderdeel SOP 2018/2019 WG soc. 
Vaardigheid. 

April 2019 

NATUUR en TECHNOLOGIE (moderne media) 



Moderne Media en 
21

ste
 eeuwse 

vaardigheden 

Welke vaardigheden willen we 
dat kinderen ontwikkelen? 
Jaarplan? 

Cyclus opstellen van werken 
met vaardigheden 
(focusgroep + ML?) 

Specialist 
moderne media 
werkgroep 

Week mediawijsheid 
Coop werkvormen 
Kritische denken? 

2018/2021  Mei 2020 

CULTUUR (WO en burgerschap) 
Werken vanuit 
mindsets 

Leerlijn schoolbreed 
ontwikkelen en invoeren 
 

Leerkrachten benaderen 
leerlingen vanuit positieve 
mindset 

Anna Esther? Teamscholing 
 

2018/2019  Mei 2019 
 
 

Muziek  Muzieklessen Lessen aan laten sluiten bij 
thema 

ICC + 
muziekdocent 

Afstemmen op thema 2018/2019 Per thema evalueren 
Feedback leerlingen 

April 2019 

HUISVESTING 
GEBOUW 
3 nieuwe lokalen 
(en een speellokaal) 

Aanvraag doen bij gemeente  Twee nieuwe lokalen en 2 
speellokalen zou beter zijn 
voor de schoolinrichting. 

Dir + bestuur Aanvragen bij gemeente 2019 Opening in okt 2019 Okt 2019 

KWALITEITS- en ZORGBELEID 
OPBRENGST GERICHT WERKEN 
Doelen koppelen 
aan leeropbrengsten 

Prioriteiten stellen vanuit 
leeropbrengsten.  

Onderdeel regelluw team Opbrengstgericht 
werken 

2018/2021  Jaarlijks in april 

SOP Aanpassen SOP Inhoud basisondersteuning 
op de A11 

IB en 
schoolleider 

SOP opnieuw 
beschrijven 

2018/2019  April 2019 

ABC onderhouden Onderhouden 
Overzetten naar Office 365? 

Opnemen in memo en MT MT - team In iedere memo een 
activiteit opnemen 

Doorlopend 
 

 2 x per jaar in MT 
op iedere memo 

EXCELLENTIE 
Excellentie Opzetten plusgroep 

 
Een plusgroep voor 
leerlingen om elkaar te 
ontmoeten.  

Plusleerkracht 
Specialist ex. 
werkgroep 

In de groepen wordt 
verdiepend gewerkt aan 
thema onderzoek 

2018/2019 Per periode/thema Nov 
Maart 
Juni 

REGISTRATIE en EVALUATIE 
Feedback geven  Onderhoud werken in de groep 

Lesbezoek en feedback geven 
aan elkaar 

Vast onderdeel van les 
en van verbetercultuur (o.a. 
bij collegiale consultatie). 

Schoolopleider/
MT 

Feedback geven op 
verbeterpunten 

2018/2019 Bordsessies en 
gesprekken 

2018/2019 

PERSONEELSBELEID 
SCHOLING 
Visible learning Leerkracht reflecteert op eigen 

handelen door feedback van 
leerlingen 

Onderdeel regelluw i.s.m. Joost 
Maarschalkerwe
erd 

Scholing op 
woensdagmiddag 

2019/2020 Vragenlijsten lk en 
lln  
En leeropbrengsten 

April 2020 

Lesson study D.m.v. samen lesvoorbereiden 
doelgroepen beter bedienen 

Onderdeel regelluw i.s.m. UU Kartrekker opleiden en 
daarna werken in teams 

20182019 Vragenlijsten/ 
gesprekken 

Mei 2019 

Close reading Verschillende manieren van 
lezen inzetten bij teksten die 
aansluiten bij thema’s 

Onderdeel regelluw i.s.m. specialist 
Close reading -  

Specialist opleiden en 
scholing op 
woensdagmiddag 

2018/2019 Observaties/vragenlij
sten lk en lln 
leesopbrengsten 

Feb 2019 

formatief evalueren 
en scaffolding 

Voortzetting onderzoek ML naar 
begeleiding executieve 
vaardigheden 

Onderdeel regelluw Vanuit WOU en 
LOF 

Scholing op 
woensdagmiddag 

2018/2019 Observaties en 
gesprekken/vragenlij
sten 

Jan 2019 

Werken vanuit 
mindsets 

Leerkrachten benaderen 
leerlingen met een open 
mindset en zijn rolmodel 

Workshops om leerlingen te 
helpen een open mindset te 
krijgen 

Anna/Esther? Scholing op 
woensdagmiddag 

2018/2020 vragenlijsten Feb 2020 

 


