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Inleiding 
In schooljaar 2021-2022 hebben we een audit laten uitvoeren door onderwijskundige Alfons Flik. 
Met als doel om te leren en scherp te krijgen hoe we ons onderwijs nog verder kunnen verbeteren. 
Voor schooljaar 2022-2023 ligt de belangrijkste focus op ons leesonderwijs. Tevens is er aandacht 
voor borging van het rekentraject dat we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd.  
 
Algemeen 

• Uitvoeren van de adviezen vanuit de audit die in schooljaar 2021-2022 is gedaan: 
o Het aanstellen en opleiden van instructional leaders om de onderwijskwaliteit een 

impuls te geven; 
o Aandacht voor borging door wat we doen om te zetten in kwaliteitskaarten; 
o Planmatig werken laten terugkomen in de jaarkalender. 

 

Uitgroeien tot een volwaardig kindcentrum 
• Pedagogisch medewerkers van Kind&Co Ludens, leerkrachten van groep 1-2 en de intern 

begeleider maken een plan voor de doorlopende ontwikkellijn naar school; 

• Het is belangrijk om te blijven werken aan verbinding. Om deze reden komt er iedere 6-8 
weken een overleg met peuter-, kinderdagverblijf- en kleutermedewerkers; 

• Opstellen en uitvoeren van een gemeenschappelijk PR beleid, waaronder gezamenlijke 
promotie en de uitstraling/zichtbaarheid  van ons Kindcentrum. 

 

Visie jonge kind & herinrichten ruimte 
• Met de start van ieder schooljaar wordt de kwaliteitskaart ‘werken in de kleuterbouw’ 

besproken en aangevuld; 

• In het schooljaar 2022-2023 wordt er twee keer een herhalings-/verdiepingscursus gevolgd 
bij Het Kleine Avontuur;  

• De groepen 3-4 gaan het gebruik van het leerplein verder uitbouwen door de inzet van de 
rekenkast met rekencircuits.  

 

Leesonderwijs 
• Uitvoeren van het verbeterplan Lezen: leesonderwijs vanuit een thema, gezamenlijk thema’s 

voorbereiden en evalueren, didactische overlegmomenten, opstellen van een leesbeleid, 
elke dag voorlezen; 

• Borgen van Bouw! in groep 1-4;  

• Opstellen van een kwaliteitskaart voor het werken met Ralfi (borging); 

• Read & Write verder implementeren en een aanspreekpunt aanstellen; 

• Twee collega’s de opleiding tot taalcoördinator laten volgen, die door De Groeiling wordt 
aangeboden. 

 

Rekenen 

• EDI-traject: kennis over effectieve directe instructie (EDI) levend houden tijdens 
studiedagen, lesbezoeken EDI door instructional leaders en collegiale consultatie; 

• Maken van ambitie- en kwaliteitskaarten voor ons rekenonderwijs; 

• Uitvoeren en evalueren van het automatiseringsplan; 

• Afspraken maken over eenduidige manier waarop strategieën worden aangeboden; 

• Het werken met Pluspunt (papier) in groep 5 en het evalueren daarvan; 

• Doen van groepsbezoeken door de rekencommissie. 
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Wereldoriëntatie 

• De groepen 5 t/m 8 werken thematisch met Blink Wereld Geïntegreerd en koppelen het 
leesonderwijs hieraan. Collega’s van de groepen 5 en 6 gaan de thema’s gezamenlijk 
voorbereiden en datzelfde geldt voor collega’s van de groepen 7 en 8; 

• De visie op W&T wordt herijkt op basis van de ervaringen en wensen; 

• Grej of the Day voortzetten in de groepen 7 en dit jaar ook in de groepen 8. 
 

 
Burgerschapsonderwijs 

• In kaart brengen wat we al doen; 

• Gesprek over wat we nog niet doen en op welke manier we dat gaan oppakken in schooljaar 
2023-2024. 

 

Sociale Vaardigheden 
• Borgen van alles wat voorgaande jaren in gang is gezet. Afspraken rondom het werken met 

Kwink laten terugkomen tijdens teamoverleg. 
 

Besteding NPO gelden 
• Onderbouw: formeren van een extra groep (kosten €55.000) 

• Kwaliteitsimpuls 
o Professionalisering team: EDI-traject onder begeleiding van Alfons Flik, 

onderwijskundig adviseur; 
o Aanstellen en opleiden van instructional leaders: 2 teamleden elk een dag vrijspelen 

voor onderwijsinhoudelijke begeleiding; 
o Professionalisering MT: begeleiding door Alfons Flik. 

• Individuele leerlingbegeleiding 
o VVE door pedagogisch medewerker Kind&Co (2 uur per week); 
o Onderbouw: leerlingbegeleiding door een werkstudent (maandag/donderdag); 
o Bovenbouw: 3 dagdelen leerlingbegeleiding door een leerkracht 

(dinsdag/donderdag). 

• Materialen 
o Extra boeken voor schoolbibliotheek (investering leesmotivatie); 
o Ontwikkelingsmaterialen, waaronder automatiseringskast rekenen. 


