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1. INLEIDING 

 

In dit plan staat beschreven hoe het onderwijsteam van openbare basisschool School B voor 

Daltononderwijs te Steenwijk het onderwijs invulling geeft. Dit onderwijsplan is een levend document. 

Net als de maatschappij is ook het onderwijsproces in beweging. Dat betekent dat dit document 

gezien moet worden als een handig naslagwerk met daarin de meest voorkomende afspraken. Het 

team houdt op deze manier de schoolafspraken levend. Belangrijk is dat beschreven staat hoe er 

dagelijks in de omgang met leerlingen op school wordt gewerkt. Elk schooljaar is er waarschijnlijk 

aanleiding om dit document aan te passen, want dat zou betekenen dat we ons onderwijs kritisch 

blijven bekijken en evalueren. 

 

1.1 De lezers van dit document 

 

• De leerkrachten en onderwijsassistenten. 

• De onderwijsinspectie 

• Het bevoegd gezag (bestuur) 

• Medezeggenschapsraad 

1.2 Motto en missie 

 

‘Daltononderwijs is iedere leerling gegund’  is het 

motto van de school, maar behoeft vernieuwing. Op de studiedagen in februari 2018 zullen we dit 

teambreed gaan herformuleren.  

We werken vanuit de Daltonprincipes richting een school waar ‘21st Century Skills’ een plek heeft: 

a. Vrijheid en verantwoordelijkheid 

b. Zelfstandigheid 

c. Samenwerking en onderzoeken 

d. Reflecteren  

e. Effectiviteit en doelmatigheid 

 

De omgeving waarin leerlingen opgroeien, verandert snel. Technologische ontwikkelingen volgen 

elkaar in snel tempo op en zijn soms nauwelijks bij te houden. Leerlingen zijn de hele dag online, 

kunnen bij alle informatie en delen alles wat ze willen en met wie ze willen. De leerkracht is allang niet 

meer het ‘unique-selling-point’ van kennis. Goed onderwijs gaat mee met deze veranderingen en 

speelt in op de ontwikkelingen, zodat ‘leerlingen van nu’ de juiste voorbereiding krijgen voor de 

toekomst. 

 

1.3 Visie 

Het les geven is de kern. Er is een onderscheiden tussen pedagogisch en didactisch handelen, hoewel 

beide facetten feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een 

open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin de leerling zich gekend weet. 

Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, 

reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek is van groot belang:  

• Interactief lesgeven zorgt voor betrokken leerlingen.  

• Onderwijs op maat geven door doelgerichte evaluatie en differentiatie. 

• Gevarieerde werkvormen hanteren is motiverend voor de leerling.  

• Een directe instructie verzorgen levert kwaliteit op.  

• Leerlingen zelfstandig laten samen werken en onderzoeken.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQpb3oxLvXAhWRKOwKHXS7BJ0QjRwIBw&url=http://www.schoolb.nl/welkom/&psig=AOvVaw2f9x1U_ZCGD3QafAWP69Cz&ust=1510662009471964
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In groep 1-2 wordt er vanuit het principe van 

‘basisontwikkeling’ gewerkt. Het 

onderwijsaanbod is gericht op een brede 

ontwikkeling van de leerlingen, waarbij 

intellectuele- en creatieve groei in evenwicht 

zijn met sociale en persoonlijke groei. 

Hierdoor wordt een leerling uitgedaagd het 

beste uit zichzelf te halen. Er zijn hoge 

verwachtingen van de leerlingen. 

Respectvolle communicatie voor alle 

betrokkenen in de school is het doel. 

 

De basis van het handelen van de leerkracht 

moet gericht zijn op het creëren van een 

pedagogisch klimaat waarin de sociale en 

emotionele veiligheid voor de leerling 

gewaarborgd wordt. In de dagelijkse 

activiteiten loopt het ontwikkelen van 

waardenbesef en oordeelvermogen als een 

rode draad door het proces heen. Leerlingen 

moeten elkaar respecteren en waardering 

hebben voor alle verschillen onderling. Veiligheid staat voorop! 

 

Leerkrachtcompetenties 

De leerkrachten stimuleren een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding bij leerlingen 

door o.a. :  

• binnen de lessen coöperatieve werkvormen in te zetten; 

• meer verdiepende vragen te stellen; 

• keuzevrijheid te geven; 

• 21e eeuwse vaardigheden te verbinden met de lesstof.  
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif76Xqi77XAhWJIOwKHcw0DZcQjRwIBw&url=http://www.startblokken.info/index.php/nieuws/actueel-nieuws/50-startblokken-van-basisontwikkeling&psig=AOvVaw3ox6kKfx7pBiK0ezbBFdxP&ust=1510749826169489
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2. DE UITGANGSPUNTEN VAN OPENBAAR DALTONONDERWIJS 

 

2.1 Vrijheid en mede verantwoordelijkheid 

• leerlingen bepalen zelf de volgorde bij het werken aan de taak  

• leerlingen houden zelf werk/ materiaal/ weektaak bij 

• leerlingen kunnen regelmatig kiezen met wie ze werken en waar ze willen werken 

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; het één kan niet zonder het 

ander. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te kunnen vinden. 

Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van iedere leerling.  

 

2.2 Zelfstandigheid 

• leerlingen werken zelfstandig aan hun (week)taak 

• leerlingen pakken hun zelfstandig benodigde materialen en ruimen zelf op 

• leerlingen bepalen zelf of zij medeleerlingen, de leerkracht, naslagwerk of ander materiaal 

raadplegen 

 

Zelfstandigheid kan slechts succesvol groeien als de leerlingen voldoende vrijheid en 

verantwoordelijkheid krijgen. 

 

2.3 Samenwerking en onderzoeken 

• leerlingen leren samenwerken  

• leerlingen mogen elkaar helpen elkaar en er is veel communicatie onderling 

• leerlingen organiseren en regelen zo veel mogelijk met elkaar 

• leerlingen maken onderling afspraken over het werk 

• leerlingen leren met elk kind samen te werken op een gestructureerde manier door het 

inzetten van coöperatieve werkvormen 

 

Dit alles met als doel om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Een wereld waarin medeburgers 

belangrijk zijn, waarin er betrokkenheid is en waarbij een actieve rol voor de samenleving en de 

mensen gevraagd wordt. Ieder mens is immers verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn omgeving. 

 

2.4 Effectiviteit en doelmatigheid 

Daltononderwijs is gericht op effectiviteit en doelmatigheid. Het moet duidelijk zijn voor de leerlingen 

welke onderwijsopbrengsten er mogelijk zijn. Er worden doelen gesteld die de leerling kan bereiken 

door op een effectieve manier met tijd en middelen om te gaan. De Daltonvisie helpt daar bij. 

Leerlingen moeten leren zelf een aandeel te hebben en daar de verantwoordelijkheid voor te dragen. 

De leerlingen dragen verantwoordelijkheid voor het schoolwerk en dat werk kunnen ze zoveel 

mogelijk in vrijheid uitvoeren. 

 

2.5 Reflectie 

Nadenken over je eigen gedrag, je eigen werk en ontwikkeling is heel belangrijk. Het is van groot 

belang dat een leerling vooraf een inschatting leert maken over de moeilijkheidsgraad van de leerstof 

en de tijd die het ervoor nodig heeft om de leerstof zich eigen te maken. Tijdens en na het uitvoeren 

van de opdracht wordt geëvalueerd of de inschatting juist was en of het doel bereikt is. Leerlingen 

worden zich zo bewust van hun eigen ontwikkeling in het leren, plannen en handelen. Bewustwording 

is nodig om zelfstandig taken te plannen, te maken en na te kijken om zo het eigen leerproces te 

evalueren om daar vervolgens weer op te kunnen reflecteren. 
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3. DE WEEKTAAK 

 

De leerlingen werken vanaf groep 1 met weektaken. De ontwikkeling loopt op van één taak tot twee 

taken per week in groep 1-2 en vervolgens tot een volledige weektaak in de hogere groepen. 

 

3.1 Weekritme 

 

In alle groepen start de weektaak op maandag en duurt deze tot vrijdag.   

 

Dagkleuren 

De dagkleuren worden gebruikt als communicatiemiddel. Omdat iedere dag in de week een eigen 

kleur heeft, kan die kleurcode op verschillende manieren worden toegepast in de organisatie van de 

groep. Vanaf groep 1 worden de dagkleuren - naast het planbord - ook gebruikt als registratiemiddel 

op de aftekenlijst en vanaf groep 3 op de weektaak. De dagkleuren liggen vast. Deze kleuren 

structureren de week voor de kinderen, dat helpt om een planning te kunnen (leren) maken. Kinderen 

krijgen inzicht in de weekstructuur en ontwikkelen tijdsbesef. 

 

               

     

 

maandag            dinsdag                      woensdag                       donderdag                  vrijdag 

 

3.2 Het planbord bij de kleuters  

 

Indeling en werkwijze voor groep 1/2   

 

Speelwerkles 

De leerkracht bepaalt voorafgaand aan een nieuwe week 

welke activiteiten een plaats krijgen op het planbord. 

Daarbij wordt gezorgd voor voldoende afwisseling in 

activiteiten. Op het planbord kunnen de leerlingen zelf uit 

verschillende activiteiten kiezen. Ze kiezen tijdens de 

speel-werkles een activiteit waarbij ze hun foto ophangen. 

Op individueel niveau wordt met de leerlingen 

afgesproken dat ze een moeilijker taak mee mogen doen, 

of de werkvormen worden gedifferentieerd aangeboden 

in kleine of grote kring. 

 

Weektaak 

Het planbord is een middel om de verplichte taak/taken 

op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De 

leerlingen leren hiermee van links naar rechts werken, in 

tabelvorm. Het geeft hen, door het gebruik van 

dagkleuren, inzicht in de week. De weektaak wordt op 

maandag geïntroduceerd en toegelicht, zodat ze er 

gedurende de week zelfstandig aan kunnen werken. 
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De weektaak kan onder andere bestaan uit:  

- ontwikkelingsmateriaal  

- werken in hoeken 

- werkbladen  

- creatieve opdrachten 

- software op de tablet 

- samen een taak met je maatje maken 

De hoofdindeling van het bord is als volgt: in de bovenste horizontale lijn hangen de dagkleuren. Aan 

de linkerkant (verticaal) hangen de namen met foto van de leerlingen. De kleur van de magneet 

waarmee de kinderen hun taken achter hun naam en foto plannen op een bepaalde dag, 

correspondeert met de te maken weektaken.  

Verplichte taken kunnen voor groep 1 en 2 verschillend zijn. De taak duurt een week. Wanneer de taak 

klaar is, haalt de leerling het magneetje van het bord en kleurt met de dagkleur de taak af op de 

aftekenlijst. Dit gebeurt door middel van het inkleuren van een smiley, waarbij de leerling met de 

leerkracht evalueert en reflecteert op het gemaakte werk. Als een leerling het werk nog niet helemaal 

af heeft, kan de leerling een naamkaartje er bij leggen. De volgende dag kan het dan worden 

afgemaakt.  

 

Voor groep 1 is één taak per week verplicht en voor groep 2 zijn er het er twee. Leerlingen die meer 

aan kunnen in groep 1, mogen een 2e taak maken. Naast het maken van de verplichte taken binnen de 

speel-werkles, hebben ze keuzevrijheid om te kiezen voor andere activiteiten.  

 

Basisontwikkeling: 

Binnen basisontwikkeling wordt spel binnen een uitdagende leeromgeving gestimuleerd waardoor 

leerlingen in aanraking komen met cognitieve en creatieve activiteiten. Er wordt zo veel mogelijk 

gebruik gemaakt van ‘echte’ materialen.  

 

Observatie en uitgestelde aandacht: 

Ondertussen heeft de leerkracht de tijd om met een klein groepje gericht te werken, leerlingen 

individueel te begeleiden of een observatie te doen. Door gebruik van het verkeerslicht wordt voor 

leerlingen inzichtelijk gemaakt wanneer de leerkracht wel of niet voor hen beschikbaar is.  
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3.3 Weektaak vanaf groep 3 

 

In groep 3 wordt gestart met het werken met een weektaak. Het eerste halfjaar wordt de standaard 

taakbrief van Veilig Leren Lezen gebruikt; deze duurt iets langer dan een week. De leerlingen kleuren 

de gemaakte taken af met de dagkleur. Dit start al in de kleutergroepen en loopt door tot en met 

groep 8. Na afronding van de klankzuivere periode (in januari/februari), start groep 3 met een 

eenvoudige weektaak, waarop rekenen, schrijven en taal terug te vinden zijn. Dit loopt door in groep 4 

en wordt aangevuld met Engels. Vanaf groep 5 komen ook wereldoriëntatietaken er bij. Op alle 

weektaken is ruimte voor keuzewerk. De lay-out van de weektaak is van groep 3 tot en met 8 gelijk. De 

weektaak is voortdurend in ontwikkeling en aan verandering onderhevig. De Daltoncoördinator is hier 

leidend in en borgt de gemaakte afspraken over wijzigingen/aanpassingen.  

 

Door middel van een weektaak krijgen de leerlingen een compleet overzicht van het werk wat van hen 

die week verwacht wordt.  Op elke weektaak staan voor alle vakken de doelen van de lessen, om zo de 

leerlingen inzicht te geven waaraan ze gaan werken. Binnen de weektaken is er differentiatie. In alle 

groepen zijn er leerlingen die bijvoorbeeld meer/minder aankunnen qua verwerkingsstof. Het is ook 

mogelijk dat ze gedeeltelijk of geheel een eigen leerlijn volgen en dit is dan op de weektaak terug te 

zien. 

 

Onderdelen waar vooraf instructie nodig is, worden op de weektaak aangegeven met een *.  Taken die 

samen met een maatje gepland en gemaakt moeten worden, staan met een $ op de weektaak 

aangegeven.  

 

Vanuit de software van de taal- en rekenmethode zijn er ik-doelen te formuleren. Verder hebben 

leerlingen vanaf groep 5 eigen persoonlijke leerdoelen op het gebied van gedrag en werkhouding. Het 

‘puzzelstukje’ geeft handvatten aan de leerkracht en de leerling. Op de weektaak reflecteert de leerling 

op de gestelde doelen en hun eigen handelen.   

 

De tijden van de dag staan op de weektaak. Er worden voor de hele week instructiemomenten gepland 

voor de verschillende vakken, zodat voor de leerlingen inzichtelijk is op welke momenten er instructie 

wordt gegeven en op welke momenten zij vrij aan hun weektaak kunnen werken.    

 

Door een weektaak krijgen de leerlingen een beeld van: 

• de hoeveelheid werk; 

• de samenstelling van een taak; 

• de soorten opdrachten; 

• de verschillende vakgebieden. 

 

Als de leerling een taak af heeft, wordt het betreffende hokje met de dagkleur ingekleurd. 

De leerlingen krijgen steeds meer de gelegenheid het werk naar eigen inzicht in te delen. 

 

 

3.4 Taaktijd/ werken aan de weektaak /inloop 

Tijdens de taaktijd wordt er zelfstandig gewerkt. Dit betekent dat de leerlingen de opdrachten van de 

dag/weektaak zonder instructie kunnen maken. De leerkracht begeleidt leerlingen die hulp/uitleg 

nodig hebben. De kleutergroepen beginnen elke dag met inloop. De kinderen beginnen dan direct 

met spelen of werken of een inlooptaak. Hierdoor wordt tijd vrijgemaakt voor pre-teaching of een 

verlengde/verdiepende instructie door de leerkracht. Dit wordt dit schooljaar ook in andere groepen 

gerealiseerd. 

 



 

 

 
 
Onderwijsplan School B          november 2017 
  10 

 

3.5 Zelfstandig werken  

De leerlingen: 

• kennen de groepsafspraken; 

• kunnen elkaar helpen zonder voor te zeggen ; 

• weten waar de materialen te vinden zijn; 

• kunnen zelfstandig problemen oplossen; 

• kunnen zelf hun werk plannen met behulp van planbord en weektaakformulier; 

• kunnen met het materiaal omgaan; 

• zijn in staat te werken volgens het principe van de uitgestelde aandacht; 

• kunnen een eigen werkplek kiezen, binnen en/of buiten de groep; 

• weten wat ze kunnen doen als de dag- of weektaak af is; 

• kunnen vanaf groep 4 het gemaakte werk zelf corrigeren indien de software niet direct 

feedback al geeft; 

• zijn binnen hun mogelijkheden in staat te verwoorden wat hun problemen zijn. 

 

De leerkracht kan: 

• lessituaties voorbereiden waarin zelfstandig werken van kinderen het uitgangspunt is; 

• het klaslokaal uitdagend inrichten waardoor zelfstandig werken en leren gestimuleerd wordt; 

• het didactisch ontwerp maken waardoor kinderen zelfstandig werken; 

• gesprekken leiden waarin het zelfstandig werken verhelderd en geëvalueerd wordt; 

• duidelijke en gedifferentieerde taakinstructie geven; 

• hulpmiddelen hanteren die het zelfstandig werken bevorderen; 

• symbolen voor dagritme, 

planbord, uitgestelde 

aandacht toepassen; 

• de (leerstof)afspraken met 

pedagogisch inzicht 

gedifferentieerd toepassen. 

 

Het materiaal is: 

• overzichtelijk opgesteld; 

• goed bereikbaar voor de 

leerlingen; 

• in voldoende mate 

aanwezig; 

• afwisselend, aantrekkelijk 

en uitdagend; 

• op niveau. 

 

De afspraken rondom zelfstandig 

werken: 

• zijn voor iedereen duidelijk; 

• worden door de leerlingen en leerkrachten als vanzelfsprekend beschouwd; 

• geven de leerlingen voldoende ruimte voor eigen initiatieven; 

• geven de leerlingen voldoende ruimte om zelf oplossend bezig te zijn; 

• zorgen ervoor dat de leerlingen en leerkrachten elkaars gedrag positief corrigeren; 

• stimuleren tot zelfverantwoordelijk gedrag. 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZgouJx7vXAhUQoqQKHUQ5ANwQjRwIBw&url=http://www.kbsdeoase.nl/cgi-oic/pagedb.exe/show?no%3D1589%26fromno%3D1587&psig=AOvVaw38gCBkbFezA9ps96bcGp0o&ust=1510662439574429
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3.6 Keuzewerk 

Op de weektaak staat altijd keuzewerk. Keuzewerk behoort tot het normale taakpakket. 

Het werk is voor alle leerlingen bedoeld en vormt dus een onderdeel van de weektaak. 

 

Keuzewerk is: 

• niet vrijblijvend maar educatief; 

• een onderdeel van de taak; 

• een onderdeel dat kinderen mogen kiezen passend bij hun belangstelling; 

• vaak zelfcorrigerend en met kwaliteitseisen; 

• werk dat mogelijkheden om samen te werken biedt. 

 

Keuzewerk kan ook aansluiten bij de thema’s die op dat moment binnen een groep leven. Dit past bij 

het principe van basisontwikkeling. Vanaf groep 3 wordt keuzewerk geïntegreerd in de weektaak. 

Iedere leerling werkt minimaal 1x per week, minimaal 30 minuten aan een keuzetaak. Er wordt 

gestreefd naar een ruim, gevarieerd keuzeaanbod. Ook kunnen leerlingen in de bovenbouw aan de 

hand van een keuzeformulier de stappen doorlopen om tot een goede onderzoeksvraag te komen. Dit 

past binnen de ontwikkeling van 21th Century Skills.

 

Bij keuzewerk kan aan de volgende zaken gedacht worden: 

• Computerprogramma’s 

• Werkbladen 

• Stempel- en letterdoos 

• Bouwopdrachten 

• Puzzels 

• Werk-kopieerbladen 

• Varia 

• Expressie opdrachten 

• Werkstuk 

• Presentatie, PowerPoint 

• Zoekopdrachten op het Internet 

• Reken- en taalspelletjes (domino,,lotto, etc.) 

• Constructiematerialen (blokken, lego, k-nex, 

elektriciteitsdozen, magneetspeelgoed etc.) 

• Spelletjes ( wie is het, zeeslag, 4-op-een-rij etc.) 

• Opdrachten coöperatief leren 

• Puzzels ( legpuzzels, topo puzzels, etc.) 

• Breinbrekers denkpuzzels, rebussen, sudoku’s, 

quizvragen 

 

3.7 Planning 

 

Al vroeg krijgen de leerlingen op onze school te maken met het begrip planning: 

 

- Ze plannen vanaf groep 1 hun weektaak.  

- In groep 3 en 4 plannen ze hun dagtaak op de weektaak.  

- Het doel is om leerlingen vanaf groep 5 zo zelfstandig mogelijk hun werk op de weektaak te 

laten plannen voor de hele week.  

De school houdt rekening met leerlingen die een weektaak aan kunnen, maar ook met leerlingen die 

extra aandacht/ begeleiding nodig hebben. Met deze leerlingen wordt elke dag apart gepland. 
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4. INSTRUCTIE EN VERWERKING 

 

4.1 Het  directe instructiemodel. 

Er wordt in alle groepen instructie 

gegeven volgens het DIM-model. 

Het is logisch voor onze school 

om het IGDI-model te gebruiken, 

omdat dit in de handleidingen 

van de taal- en rekenmethode 

wordt gehanteerd. Het IGDI-

model (Interactief 

Gedifferentieerde Directe 

Instructie) is een variant op het 

Directe Instructie Model. De 

leerkracht demonstreert 

doelgericht en geeft uitleg en de 

leerlingen leren door oefening en 

herhaling. Ook hier is een 

verdeling over verschillende fasen. 

In de eerste fasen van het IGDI-

model creëer je condities om te 

leren. In de daaropvolgende fasen 

wordt geleerd. Tenslotte wordt in de laatste fasen terug gekeken.  

 

Het IGDI-model bestaat uit de volgende fasen: 

1. Gezamenlijke start van de les    : korte introductie met de hele groep. 

2. Interactieve instructie en begeleid inoefenen  : met de hele groep, evt. zonder de pluskinderen. 

3. A. Zelfstandig Werken van de groep  : verekeerslicht en time-timer. 

B. Verlengde Instructie    : instructietafel voor zwakke en slimme leerlingen. 

4. Zelfstandig werken hele groep   : servicerondjes van de leerkracht; vaste route.  

5. Afsluiting van de les    : reflectie op de les; met de groep of via weektaak. 

De activiteiten in de groepen 1 en 2 zijn vaak niet-leerkrachtgestuurd, denk bijvoorbeeld aan 

ontdekkend leren. Het IGDI-model is dan ook te gebruiken door kleine kringen en evt. verlengde 

instructie te geven.  

4.2  Verwerking van de leerstof 

Alle leerlingen volgen deze instructie, behalve de leerling met een eigen leerlijn. De verwerking van de 

leerstof is op drie niveaus met */**/*** opdrachten. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen verlengde 

of verdiepende instructie aan de instructietafel. De andere leerlingen zitten aan hun eigen tafel of zelf 

gekozen werkplek en verwerken de leerstof. Ze doen dit voornamelijk zonder de leerkracht conform  

de regels van uitgestelde aandacht. Leerlingen die klaar zijn met deze dagtaak, werken verder aan hun 

weektaak. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL4oSko7vXAhVDyaQKHZghBcUQjRwIBw&url=http://slideplayer.nl/slide/10174285/&psig=AOvVaw3QkdOBxUu5BW1_D2O4cDJP&ust=1510653040654931
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4.3 Uitgestelde aandacht 

Tijdens de verwerking wordt er gewerkt met uitgestelde aandacht, zodat de leerkracht verlengde of 

verdiepende instructie kan geven. De leerlingen die een hulpvraag hebben, moeten zelf een oplossing 

bedenken zoals vragen aan hun maatje, opdracht overslaan of ander werk van de weektaak maken. 

 

Het teken van uitgestelde aandacht: 

Vanaf groep 1 wordt het verkeerslicht gebruikt. 

Rood (maximaal 20 minuten, alleen in groep 3 t/m 8): niet storen, niet samenwerken of praten, zelf 

een oplossing bedenken. 

Oranje (maximaal 20 minuten): leerkracht niet storen, je mag zacht uitleg vragen in je groepje, je mag 

ook zachtjes samen werken.  

Groen je mag hulp vragen aan de leerkracht. Je mag zachtjes 

samenwerken.  

 

4.4 Middelen om de werktijd zichtbaar te maken 

Vanaf groep 1 wordt gebruik gemaakt van een time-timer of de 

timertools op het digibord. Voor sommige leerlingen wordt 

gebruik gemaakt van mini-versies. 

 

4.5 Het zelfstandig nakijken 

Wij hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de 

leerlingen. Dit geldt zowel voor opdrachten binnen de taak als 

opdrachten daar buiten. De software van de taal- en 

rekenmethode geeft vaak per opdracht de correctie en feedback. 

 

Zelfcorrectie of correctie van de software heeft een aantal voordelen: 

• De leerling krijgt meteen feedback op zijn werk. Het hoeft niet te wachten tot het werk 

gecorrigeerd van de leerkracht terug krijgt. 

• Het heeft een duidelijk leereffect, omdat de leerling, als het een fout ontdekt, zich meteen zal 

afvragen hoe deze fout kon ontstaan. 

• Het geeft de leerlingen hierdoor beter inzicht in wat ze zelf kunnen en bij welke zaken ze hulp 

moeten vragen van de leerkracht. 

 

Nakijken gaat niet vanzelf; dat moet leerlingen wel geleerd worden! Vanaf 

groep 3 wordt geleerd hun eigen werk na te kijken en begeleiden de 

leerkrachten hen. De leerkrachten leren de afspraken aan. Vooral dictees en 

rekenopdrachten lenen zich daar al snel voor. Naarmate de kinderen ouder 

worden, is er steeds meer mogelijk. Het streven is de leerlingen zo veel 

mogelijk zelf te laten corrigeren. Ze leren ook hulp of uitleg vragen zodra ze 

merken dat er sprake is van te veel fouten. 

 

Er gelden een aantal afspraken: 

• Toetsen worden nagekeken door de leerkracht of – zo mogelijk – door de computer. 

• Regelmatig neemt de leerkracht steekproeven of observeert de leerlingen tijdens het werken. 

• De leerkracht bepaalt of de leerling daadwerkelijk zelfstandig kan nakijken.  

• Er kunnen verschillende correctievormen worden gebruikt, zoals nakijken in tweetallen, 

nakijken door maatjes, nakijken samen met leerkracht, klassikale correctie en nabespreking.  

• Er kan nagekeken worden in tweetallen zonder nakijkboek, zodat er sprake is van vergelijken 

en uitleggen aan elkaar hoe men tot een oplossing is gekomen. 

• De leerling moet zich realiseren dat het eigen werk nakijkt om er iets van te leren. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDmvSgqLvXAhVP-aQKHUufDccQjRwIBw&url=https://webshop.reinders-oisterwijk.nl/nl-nl/product/2317/rekenen/8138/wereld-in-getallen-4e-versie-antwoordenboek-b-groep-7-herzien.aspx&psig=AOvVaw2rC3zfGxiy3dX0KtdRSwJ7&ust=1510654371923061
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5.  COÖPERATIEF LEREN 

Wij vinden het van grote pedagogische waarde dat leerlingen sociale vaardigheden trainen, samen 

werken, samen spelen en samen leren. Samen werken vindt op vele manieren plaats. Het begint al met 

je maatje in de rij staan/lopen. Elkaar helpen met ritsen, veters strikken, opruimen enz. Ook in taal-, 

reken- en andere methodes staan vaak opdrachten die geschikt zijn voor samenwerking in de 

instructie- en verwerkingssfeer. Binnen het bewegingsonderwijs zijn veel werkvormen waarbij 

samenwerking een voorwaarde is. Creativiteit in alle vormen leent zich ook prima voor samenwerking. 

Denk aan drama, poppenspel en groepswerkstukken. Wij willen leerlingen vooral laten leren door ze 

samen te laten werken op een gestructureerde manier, zodat alle leerlingen betrokken zijn en er 

zoveel mogelijk tegelijkertijd actief zijn. 

 

De drie doelen van coöperatief leren zijn: 

• De leerlingen worden voorbereid op werk waarin zij vaak in teamverband moeten werken. 

• De leerlingen leren meer geconcentreerd en bewuster doordat ze met elkaar werken.  

• De leerlingen werken in teams waardoor het gevoel van veiligheid toeneemt.  

 

Bij samenwerkend leren wordt de samenwerking zo gestructureerd zodat ieder kind een bijdrage 

levert. Het aandeel van ieder kind is herkenbaar. De werkvormen liggen vast en worden stap-voor-stap 

aangeleerd.  
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Er zijn twee soorten: 

• Werkvormen om de sociale 

vaardigheid te vergroten en het 

gevoel van veiligheid te 

bevorderen (klasbouwers en 

teambouwers). 

• Werkvormen om informatie uit 

te wisselen, de denk- en 

communicatievaardigheid te 

vergroten en om de leerstof te 

oefenen of te herhalen. 

Alle werkvormen voldoen aan de 

volgende vier criteria: 

• Het aandeel van iedere leerling 

aan de opdracht is gelijk. 

• Iedere leerling is aanspreekbaar 

op zijn/haar aandeel. 

• De leerlingen hebben elkaar 

nodig om de opdracht goed te 

kunnen maken of te doen. 

• Een groot aantal leerlingen is 

tegelijk actief. 

Om dit alles te bereiken zitten de 

leerlingen (van medio groep 3 tot en met 

8) in groepjes. Deze groepjes (teams) worden een aantal keren per jaar gewisseld. Om het vertrouwen 

in en het respect voor de leden van het team te vergroten, worden er teambouwers-opdrachten 

gebruikt. Om het gevoel van saamhorigheid in de groep te vergroten worden er klasbouwers ingezet. 

 

De leerlingen hebben in de klas een vast maatje voor een afgesproken periode. Deze periode kan per 

groep verschillen. Ook wordt er gewerkt met “schoudermaatjes“ in je tafelgroep naast een andere 

leerling. Dat kan ook een of ‘oogmaatje’ zijn. 

 

Regels die we hanteren t.o.v. de leerlingen: 

• samenwerken = geen vrij spelen 

• we werken rustig samen 

• we fluisteren bij overleg 

• we zeggen niet voor, maar geven aanwijzingen 

 

In de groepen 1 t/m 8 zijn leerlingen samen met de leerkracht mede verantwoordelijk voor 

huishoudelijke taken. De gedachte is dat de leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun leef-, werk- 

en leeromgeving. Bovendien worden alle taken door kinderen samen gedaan, waardoor er weer sprake 

zal moeten zijn van werkoverleg.  
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6.  VAKGEBIEDEN 

 
6.1 Technisch lezen 

Groep  1 en 2   

• Kleuterplein voorbereidend; methode als bronnenboek ter voorbereiding van de thema’s. 

• Er wordt gebruik gemaakt van de map Fonemisch Bewustzijn.  

• Bij elk thema worden 1 of 2 letters met behulp van de gebaren van de methodiek “Zo leer je 

kinderen lezen en spellen” van José Schraven. 

• Na minimaal 8 maanden onderwijs wordt het dyslexieprotocol uitgevoerd (november – april). 

Groep 3   

• Veilig Leren Lezen Maanversie; handleiding volgen. 

• Zon-maan-ster (=*,**,*** aanpak). 

• Dyslexieprotocol: in november (hele groep) en in februari en in april alleen voor leerlingen die 

op een onderdeel in november zijn uitgevallen.   

• In januari en juni worden DMT en AVI getoetst. 

Groep 4-8  

• Estafette; handleiding volgen. 

• Aanpak 1, 2 en 3 (1=*, 2=** en 3=***). 

• Extra leestijd voor * leerlingen aan de instructietafel. 

• Aanpak te vinden in de handleiding herhaald lezen van een tekst en/of vloeiend en vlot. 

• Na het eerste en derde leerstofpakket wordt de toets vloeiend en vlot woorden afgenomen. 

• In januari en juni worden DMT en AVI getoetst. 

• Tutorlezen: 2 periodes van 6 weken per jaar (najaar/voorjaar). Voor- en achteraf wordt een 

meting gedaan om leeropbrengsten in kaart te brengen. 

 

6.2 Spelling 

Groep 1 en 2 

• Kleuterplein voorbereidend, methode als bronnenboek ter voorbereiding van de thema’s. 

• Oefeningen uit de map Fonemisch Bewustzijn. 

• Bij elk thema worden 1 of 2 letters met behulp van de gebaren van de methodiek “Zo leer je 

kinderen lezen en spellen” van José Schraven. 

Groep 3   

• Veilig Leren Lezen Maan-versie, methode volgen. 

• Aanleren van letters en woorden volgens de methodiek “Zo leer je kinderen lezen en spellen” 

van José Schraven. Elke dag dictee, hakstroken op tafel. Nabespreken dictee gebeurt 

klassikaal, kinderen kijken hun eigen oefendictee na. In groep 3 bieden we afspraak 1 t/m 11 

aan.  

• Om de 2 weken wordt een toetsdictee afgenomen. Toetsdictees worden door de leerkracht 

nagekeken. Normering: 1 fout, 1 punt eraf.  

• Ei- en au-plaat (methode Taal Actief) krijgen de leerlingen in hun laatje. 
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Groep 4-8  

• Taalactief4; handleiding volgen met IGDI-model en  *, **, ***-aanpak 

• Methode volgen; planning van Taal Actief in principe aanhouden. Hiermee wordt bereikt dat  

alle categorieën die in Cito-toetsen worden gevraagd, ook aangeboden zijn. 

• Categorie 1 t/m 11 blijven aangeboden op de José Schraven-manier, zoals de leerlingen in 

groep 3 hebben geleerd.  

• Afname toets woordendictee en directe invoer in Parnassys.  

• Foutenanalyse wordt meegenomen in herhaling en vervolginstructies.  

• Afname zinnendictee met als doel om – indien nodig - direct te starten met Speciale 

Spellingsbegeleiding.  

• In groep 6, 7 en 8 ook werkwoordspelling afnemen; met werkwoordendictee en herhaling 

n.a.v. de toets. 

6.3 Begrijpend lezen 

 

Groep 3  

• Veilig Leren Lezen Maan-versie. 

• Vanaf februari wordt er gestart met begrijpend lezen, methode “Jippie”.  

• Cito begrijpend lezen wordt in groep 3 nog niet afgenomen. 

Groep 4-8  

• Nieuwsbegrip Zilver 

• Eén strategie tegelijk; modellen is essentieel 

• Actief lezen van de teksten, gebruikmakend van de tekens die bij de leerlingenopdrachten 

staan.  

• Debatlessen zijn extra. 

• Toetsing: afname TIAT-toetsen. Deze resultaten vormen, samen met de strategietoetsen de 

rapportnormering. 

• Teksten/ lessen op niveau:            

AA( groep 4), A (Groep 5/6), B 

(groep 7/8 )en C niveau (V.O.) 

• Instructie op *, **, *** niveau.  

• Pre -teaching thuis mogelijk 

d.m.v. Zilver-computerles. 

• Huiswerkmogelijkheid extra 

opdrachten (begrijpend lezen 

binnen Muiswerk).  

• Op de deuren van alle groepen 

hangen de stappen die 

gevolgd worden om een 

leestekst te doorgronden. Deze 

zijn afkomstig uit de nascholing 

Begrijpend Lezen uit 

voorgaande schooljaren.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiv59jDjr7XAhWP_aQKHcm4DasQjRwIBw&url=http://www.onlinesacha.nl/?p%3D251&psig=AOvVaw0lPPfO71h9MTOWfFmL_u5x&ust=1510750483513920
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6.4 Rekenen en wiskunde 

Groep 1 en 2 

• Kleuterplein voorbereidend 

• Met Sprongen Vooruit-kalender wordt gevolgd; 3x per week. 

Groep 3 -8 

• Wereld in getallen *, **, ***-aanpak.  

• Elke les start met een automatiseringsoefening. 

• Methode volgen, eventueel doelen toevoegen die in de Cito-toets gevraagd worden. Doelen 

methode en Cito zijn vergeleken. 

• Vanaf halverwege groep 3 (t/m groep 8) start het blok met een pre-toets (uit herhaling week 4 

of 5 / gekopieerde bloktoets). 

• De toets wordt gemaakt volgens de handleiding op papier of – zo mogelijk digitaal - en 

ingevoerd/ gemaakt op de computer (automatische koppeling met Parnassys). 

• Daarna wordt er een analyse van de toets gemaakt en wordt de herhalingsstof op maat 

aangeboden. 

• Er wordt met alle leerlingen toegewerkt naar het referentieniveau 1S. Dat betekent in de 

praktijk dat alle leerlingen zo lang mogelijk op **-niveau met de groep worden meegenomen. 

• Met Sprongen Vooruit: groep 3 en 4 volgen hierbij de rekenkalender, 3x per week. Dit wordt 

de komende twee schooljaar verder doorgevoerd naar alle groepen.  Vanaf maart 2018 zal in 

groep 5-6 ook de rekenkalender (3x per week) worden gevolgd. Groep 7-8 volgt daarmee in 

het najaar 2018.  

• Tutor-rekenen: alle leerlingen van groep 4 t/m 5. Eén keer per jaar een periode van 6 weken. 

Voor- en achteraf wordt de TTR afgenomen om leeropbrengsten in kaart te brengen.  

6.5 Taal 

Groep 1 en 2  

• Kleuterplein voorbereidend 

• Bevorderen van de taalontwikkeling d.m.v. gedichtjes, voorlezen van (prenten)boeken, door 

het maken van een mind/woordmap, diverse taalactiviteiten binnen de thema’s in zowel 

kleine- als grote kring. 

• Woordenschatontwikkeling en vertellen door middel van Krant in de Klas (2x per week).  

Groep 3   

• Veilig Leren Lezen Maan-versie 

• Woordenschatontwikkeling. 

• Vertellen door middel van Krant in de Klas (2x per week) en coöperatieve werkvormen.  

Groep 4-8  

• Taalactief, handleiding volgen;  *, **, ***-aanpak 

• De methode wordt gevolgd. 

• De toets woordenschat en taalbeschouwing wordt afgenomen en wordt – al of niet 

rechtstreeks – in Parnassys ingevoerd. 

• De analyse van de fouten wordt vertaald in de opvolgende instructies. 

• Vervolgens is er op de weektaak herhalingswerk op maat  n.a.v. de toets d.m.v. de werkbladen 

van de methode. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXmtOAj77XAhUIyKQKHVeyBJgQjRwIBw&url=https://www.metsprongenvooruit.nl/lesmateriaal/groupId/3/categoryId/all/sale/0/sorteer/oplopend&psig=AOvVaw2cU0tKb_EHzSVZ0nCb4TgS&ust=1510750678491041
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6.6 Woordenschat 

Op School B wordt vanaf schooljaar 2017-2018 met Taal Actief gewerkt.  Woordenschat uitbreiden 

moet bewust worden aangeleerd. In groep 1, 2 en 3 wordt daar de methode Kleuterplein en Veilig 

Leren Lezen voor gebruikt. In alle groepen zijn in principe twee woordenschatclusters per week.  

 

Het onderdeel  Woordenschat Extra is het 4-taktmodel van Marianne Verhallen.  

Stap 1: voorbewerken  
De leerkracht maakt de leerlingen ‘enthousiast’ om de woorden te leren door een klassikaal 

aanbod. De leerlingen worden betrokken bij de context waarin de woorden naar voren komen. 

Tegelijkertijd activeert de leerkracht dat deel van het netwerk van de woordenschat waarbij de 

nieuw te leren woorden worden aangehaakt. Concrete voorwerpen of afbeeldingen vergroten 

de belangstelling, de betrokkenheid en het begrip.  

Stap 2: semantiseren  
Bij semantiseren gaat het om het zo helder mogelijk uitleggen en toelichten van de betekenis 

van een woord. De drie uitjes staan respectievelijk voor: uitleggen, uitvoeren en uitbreiden. De 

betekenis van de woorden wordt uitgelegd, waardoor de diepe woordkennis wordt 

opgebouwd. De woorden worden zichtbaar gemaakt in een ‘woordenschatcluster’ op de muur. 

Direct daarna zijn de leerlingen aan de beurt om betekenisverbindingen te leggen, te 

verkennen en hun eigen ervaringen rond het woordcluster te uiten. Het woordenschatcluster 

blijft in takt en wordt verder niet aangevuld.  

Stap 3: consolideren  
Bij consolideren gaat het om het oefenen van woorden. Leerlingen moeten veel gelegenheid 

krijgen om met woorden te oefenen, hierdoor zullen ze sneller beklijven. Er zijn talloze 

spelletjes te doen om de woorden vaak terug te laten komen. Door met de woorden te 

‘spelen’, worden deze sneller onthouden.  

Stap 4: controleren  
Controleren is nagaan of de leerlingen het woord inderdaad kennen. De leerkracht kijkt of het 

doel (het leren van de woorden) is geslaagd. De leerkracht controleert of de woorden passief 

en/of actief beheerst worden. Wanneer dit niet het geval is, moet er verder geconsolideerd 

worden.  

 

Bij de aanpak gaat het om verbreding èn verdieping van woordkennis. Woorden komen niet los aan bod, 

maar in een cluster. Afbeeldingen maken de achterliggende kennisstructuur tussen woorden extra 

zichtbaar. Variatie in alle groepen met concreet materiaal is extra stimulerend.  

 

Een woordspin: het startwoord staat in het midden en de andere 

woorden van het woordcluster staan er omheen.  

Een woordparaplu: bovenaan de parachute komt een 

categorienaam en daaronder hangen de woorden die in de 

categorie thuishoren.  

De woordkast: in een kast staan tegenstellingen of is er de 

mogelijkheid om bijbehorende kenmerken op te sommen en een 

duidelijke plek te geven.  

De woordtrap: in een trap worden woorden gerangschikt langs een 

bepaalde dimensie, bijvoorbeeld grootte, frequentie of rangschikken 

in de tijd.  

 

Bron voor onderbouw : Amsterdamse Woordenlijst Kleuters en de woordenlijst uit Kleuterplein 

Toetsing  : registratie Horeb, methodetoets VLL, methodetoets Taal Actief en Cito-LVS. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWl-6vrbvXAhXFyaQKHWeXD3QQjRwIBw&url=http://www.rezulto.nl/?page_id%3D279&psig=AOvVaw1oL9ievL8TB399BMKEm3zD&ust=1510655706377251
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6.7 Studievaardigheden 

Groep 5-8 : Blinck geïntegreerd. 

Afspraken : De lessen zijn onderdeel van wereldoriëntatie, zodat bepaalde studievaardigheden               

aangeleerd worden in klassikale lessen.  

Toetsing : Cito-studievaardighedentoets voor groep 6-7-8. 

 

 
 

6.8 Geestelijke stromingen 

Groep 1-4 : Ervaringsgericht indien nodig 

Groep 5-8 : Onderdeel van wereldoriëntatie  

Afspraken : HVO/GVO (keuzevak groep 5 t/m 8) 

 : Godsdiensten-dag in de week van het Openbaar Onderwijs (groep 5 t/m 8).  

 

6.9 Creativiteit 

Groep 1 en 2 : Thema’s binnen basisontwikkeling. 

Afspraken : Ervarings- of ontwikkelingsgericht. De vakken zijn aangesloten aan het thema van het 

moment of seizoensgebonden.  

Groep 3 -8 : Binnen de seizoenen, feesten en vieringen. We gebruiken de methode  

“Laat maar Zien” als bronnenboek.  

 

Voor muziek gebruiken we van groep 1 tot en met 8 de methode “Vier de muziek met”.  

Er worden 10 lessen per jaar gegeven. Eén keer per schooljaar verzorgt elke groep een kinderpodium. 

Dit is een (toneel)voorstelling voor alle kinderen van de school en de eigen ouders/belangstellenden.  

Daarnaast komen muziek- en drama-activiteiten geregeld aan bod geïntegreerd in de andere lessen in 

de groep. Vanuit Scala (organisatie voor Cultuureducatie) krijgen alle leerlingen elk jaar een creatieve 

les, een muziekles en een excursie aangeboden.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicxeOskb7XAhUP6qQKHZwtDnEQjRwIBw&url=https://www.delubas.nl/methodes-en-lesmateriaal/studievaardigheden/plustaak-studievaardigheden/opbouw/&psig=AOvVaw1h0oFL00k3ImFN9Dw6bYv7&ust=1510751280833279
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6.10  Wereldoriëntatie 

Tot en met groep 4 is er ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ om je heen zoals met materiaal uit de 

techniektorens. Vanaf groep 5 wordt er ook thematisch gewerkt met de methode Blinck.  Dat geeft 

ruimte voor ontwikkelen van 21st-Century-vaardigheden. Vaardigheden als presenteren, 

studievaardigheid en onderzoeken. De leerkrachten gebruiken Blinck flexibel; conform de kerndoelen 

en passend in de belevingswereld van de kinderen. Onderstaande kerndoelen worden expliciet 

benoemd, zodat de nieuwe vorm van wereldoriëntatie verantwoord wordt. Voorbeelden van thema’s 

zijn: Tweede wereldoorlog; verhalenkoffer, Smart life, Onderzoek de T-rex, Het vervoer van de toekomst, 

Ik hou van Holland, Wereldsterren. 

 

 
 

Kerndoelen 

 

MENS EN SAMENLEVING 

34   Zorg leren dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 

35   Zich redzaam leren te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. 

36   Hoofdzaken van Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger leren. 

37   Leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. 

38   Hoofdzaken over geestelijke stromingen in de Nederlandse multiculturele samenleving een en ze 

leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met (seksuele) diversiteit binnen de samenleving,  

39   Leren met zorg om te gaan met het milieu. 

 
NATUUR EN TECHNIEK 

40 In de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren leren onderscheiden en benoemen 

en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 

41 Leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun 

onderdelen. 

42 Leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, 

elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 

43 Leren hoe je weer en klimaat kunt omschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. 

44 Leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en 

het materiaalgebruik. 

45 Leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. 

46 Leren dat de positie van de aarde t.o.v. de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt. 
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RUIMTE 

47 De ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving leren te vergelijken met die in omgeving elders, 

in binnen en buitenland. Vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, 

recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan 

twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en 

een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 

48 Leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/ werden om de bewoning van 

door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 

49 Leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van 

klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische 

regenwouden, hooggebergten en rivieren. 

50 Leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de 

rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. 

 
TIJD 

51 Leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en leren aanduidingen van tijd en 

tijdsindeling te hanteren. 

52 Leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken; jagers en boeren; Grieken en 

Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; 

pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen; Holocaust; televisie en computers.  

53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de 

Nederlandse geschiedenis en kunsten die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. 

 

6.11 Bewegingsonderwijs  

Groep 1 en 2 : Speellokaal en buiten spelen 

Groep 3 -8 : 2x 40 minuten per week. 1x door de vakleerkracht en 1x door de leerkracht. 

 

6.12 Sociale vaardigheden 

Sociaal-emotionele vaardigheden zoals inlevend vermogen, zelfrespect, 

zorg voor anderen, betrouwbaarheid en probleemoplossend vermogen 

zijn ook belangrijk voor het (latere) functioneren in de maatschappij. 

Opvoeden met normen en waarden en trainen in de daarmee 

samenhangende vaardigheden begint bij de ouders. Om de kinderen 

zich tot gezonde, weerbare en mentaal stevige mensen te laten 

ontwikkelen, besteden wij ook op school aandacht aan sociale 

vaardigheden. Om een aantal te noemen: samen spelen, samen werken, 

praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, 

gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan 

met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden 

en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor 

de leerlingen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren.  

In alle groepen wordt daarom met materiaal uit ‘Leefstijl’ gewerkt. De 

methode bestaat uit lessen waarin belangrijke begrippen en waarden aan 

bod komen als zelfdiscipline, zelfrespect, respect voor gevoelens en 

meningen van anderen, solidariteit, verantwoordelijkheid, eerlijkheid, 

communicatie en betrouwbaarheid. Aan de hand van het groepsgedrag 

worden positieve en negatieve ontwikkelingen besproken. Zo worden zij 

zich meer bewust van hun plaats in de groep en van hun eigen handelen. 
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6.13 Engels 1-8 

School B geeft Engels in groep 1 t/m 8. 

 

Groep 1-2  : Luisteren, begrijpen en interactie methode Kleuterplein en iPockets. 

✓ De leerling kan verschillende Engelse liedjes (mee)zingen. 

✓ De leerling is bekend met enkele prentenboeken en verhalen. 

✓ De leerling kan meedoen met Engelse spelletjes en activiteiten in de klas. 

✓ De leerling kan iets terugzeggen in het Engels. 

 

Groep 3-4  : Luisteren, begrijpen en interactie met of zonder methode iPockets. 

✓ De leerling kan tellen 

✓ De leerling kan de primaire kleuren benoemen. 

✓ De leerling kan enkele lichaamsdelen benoemen. 

✓ De leerling kan enkele voorwerpen benoemen die hij thuis heeft. 

✓ De leerling kan enkele voorwerpen benoemen die hij op straat tegenkomt. 

✓ De leerling kan enkele voorwerpen benoemen die hij op school ziet. 

✓ De leerling kan enkele dieren benoemen. 

✓ De leerling kan enkele speelgoedvoorwerpen benoemen waar hij mee speelt. 

✓ De leerling kan uit zichzelf iets vertellen. 

✓ De leerling kan een kort ( van tevoren geoefend) toneelstukje opvoeren. 

 

Groep 5-6 : Luisteren, begrijpen, interactie, lezen met of zonder methode Discovery Islands 

✓ Uitbreiding van wat in de middenbouw is gestart en start maken met uitbreiding Engels naar 

wereldoriëntatie. 

✓ Het spreken en verstaan blijft centraal staan, maar er wordt in groep 5 of 6  (afhankelijk van de leerling) 

een voorzichtige start gemaakt met lezen en schrijven. 

✓ Meelezen met een luisterboekje is een effectieve manier. Die zijn namelijk op vele niveaus en in talloze 

onderwerpen beschikbaar.  

✓ Kringgesprekken worden soms in het Engels gehouden en iedereen is in staat om zelf actief aan de 

gesprekken deel te nemen en te begrijpen wat anderen vertellen. 

 

Groep 7-8 : Luisteren, lezen, spreken, schrijven met methode Discovery Islands 

✓ De leerling kan eenvoudige teksten lezen en begrijpen.  

✓ De leerling kan e-mailtjes lezen en zelf schrijven, zodat hij in staat is om contact te hebben met 

buitenlandse leerlingen. 

✓ In de Engelse les wordt nu ook af en toe aandacht besteed aan spelling en grammatica. Verbeelden van 

taal staat voorop.  

✓ Grammaticale uitleg is mogelijk bv door voorzetsels te visualiseren.  

✓ Herhaling en concentrisch leren (uitbreiden van bepaalde onderwerpen) zijn belangrijk. 

 

Ruimte vrijmaken op het rooster: 

Er wordt zo veel mogelijk Engels gegeven. Dat wordt over de week verspreid en het wordt 

geïntegreerd in andere vakken. Belangrijk is vooral het Engels een onderdeel te maken van de dingen 

die je gedurende de dag al doet. Dit wordt gezocht in simpele dingen als: snack time, songs, good 

morning, days of the week, weather, vieringen in het Engels etc etc. 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmkPfsm83XAhXN1qQKHV1hDWsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fspelenmetengels.nl%2Fonderzoek-naar-de-effecten-van-vvto%2F&psig=AOvVaw2hU6Ya7I57sHy76n35jBQr&ust=1511269371995857
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0pO-LnM3XAhXG16QKHdCUA7UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.prinsclausschool.nl%2Fleerlingen%2Fleermethodes.aspx&psig=AOvVaw13mXTW3X4ewH_Xrbhj3uw0&ust=1511269587103188
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7.  DIDACTISCH ONTWERP 

Alle groepen maken wekelijks een didactisch ontwerp. Er wordt gedacht vanuit doelen; passend in het 

IGDI-model. Differentiatie is schoolbreed afgesproken en past bij de methodes. 

 

Week: 6 nov.-10 nov. 2017               
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 

08.15 

Weekendverhaal 

 

08.15 

Regels herhalen 

08.15 

Automatiseren 

08.15 

Wensdoos 

08.15 uur 

Letterbingo 

08.30  

VLL Kern 2.1 

Doel: geconcentreerd 

naar voorleesverhaal 

luisteren. 

Letter –n- 

Nieuwe woordtypen 

leren. 

Woordenschat 

uitbreiden 

. 

 

08.30  

VLL:  kern 2.2  

Doel: woorden maken 

met –n-. 

mkm woorden correct 

leren spellen. 

Zoemspel aanleren 

Vertellen over 

opbouw in verhaal en 

ontdekken v 

verhaalstructuur. 

 

08.30 

VLL kern 2.3 

 Doel: Nieuwe letter: t 

• Woorden met 

nieuwe letter lezen. 

Spaarspel 

(speelleesset) leren 

spelen 

 

 

08.30 

VLL kern 2.4 

Doel: Woorden 

maken met nieuwe 

letter: t 

mkm-woorden 

correct spellen . 

Woordenschat 

uitbreiden. 

 

08.30 

VLL kern 2.5 

Doel: Nieuwe letter: 

ee • Woorden met 

nieuwe letter lezen. 

Spel Letters rollen 

(speelleesset) leren 

spelen. 

Plezier in lezen 

ontwikkelen door 

lezen en praten over 

boeken. 

09.45 

Pauze 

09.45 

Pauze 

09.45 

Pauze 

09.45 

Pauze 

09.45 

Pauze 

10.00  

Verwerking VLL   

Werkb; 1,2,3 

V&v 2,3 

Zon ook: leesb: 2,3,4. 

10.00 

Verwerking VLL  

Werkb: 4,5 

V&v 4,5 

Veilig gesp: 3,4 

10.00 

Rekenen 2.2.3 

Doel: route 

beschrijven. Plaats 

bepalen op kaart. 

 

10.00 

Rekenen 2.2.4 

Doel: hoeveelheden 

splitsen. Getallenlijn 

invullen. 

Teken:  goede cijfer 

bij juiste 

hoeveelheid/tellen 

 

10.00 

Rekenen afsluiting 

week 2 

Doel: herhalen, 

verrijken, afronden 

 

 

Extra = *aanpak, intensieve en special instructie      

Basis = **aanpak (lesdoel methode in de planning op blz. 1) 

Plus = ***beperkte instructie/verwerking + extra keuzewerk  

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 

REKENEN 

 

Wereld in 

getallen  

 

 

*aanpak 

 8 splitsen met 

materiaal (fiches), 

begeleide inoefening. 

*aanpak 

Begrippen minste 

meeste evenveel 

(klassikaal en aan instr 

tafel), beg inoef. 

*aanpak 

Projecttaak, klassikaal 

*aanpak 

Splitsen met materiaal  

(fiches.) 

Begeleide inoef. van 

tellen (fiches) 

 

*aanpak 

Herhalen tellen t/m 20  

en splitsen (fiches) 

Begeleide inoef. 

***aanpak 

8 splitsen (klassikaal) 

Verkorte instr 

Uitdaging (plusboekje) 

***aanpak 

Verkorte instructie 

Uitdaging (pluswb) 

 

***aanpak 

Verkorte instructie 

Uitdaging (pluswb) 

 

 

***aanpak 

Verkorte instructie 

Uitdaging (pluswb) 

 

 

***aanpak 

Uitdaging  
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8.  GROEPSPLANLOOS 

Volgens nieuwe inzichten is het niet meer nodig om groepsplannen te schrijven. Een algemeen 

groepsplan zoals School B al jaren heeft, resulteert in een wekelijks didactisch ontwerp en 

gedifferentieerde weektaak.  

 

 
 

*-aanpak (intensief) niveauwaarde 1,0 en 2,5 

Verlengde instructie aan de instructietafel. 

Inzet concreet materiaal. 

Inoefening specifieke deelvaardigheden. 

Hulp bij strategiegebruik indien nodig enkelvoudig strategiegebruik. 

Regelmatige reflectie op het leerproces. 

Ondersteuning van de competentiegevoelens. 

Begeleide inoefening. 

 

**-aanpak (basis) niveauwaarde tussen 3,0 en 4,1 

De basisgroep werkt met een aanpak en lesopbouw zoals omschreven in de methode. 

Sommige leerlingen hebben individuele onderwijsbehoeften. 

 

***-aanpak (verdiept) niveauwaarde > 4,2 

Complexe toepassingsopgaven. 

Cognitieve autonomie. 

Korte instructie. 

Matige hoeveelheid inoefening. 

Meervoudig strategiegebruik.  
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Onderwijsplan School B          november 2017 
  26 

 

9.  VERWIJZING DOCUMENTEN 

 

a. Schoolplan 2015-2019 

Door de directiewisseling en eindopbrengsten onder het gemiddelde (2015 en 2016) is er door 

de interim-directeur een verbetertraject opgesteld. Dit voldoet voorlopig als jaarplan. 

 

b. Schoolgids 2016-2017 

De schoolgids bevat ook niet helemaal meer 

hoe het op School B gaat. Voor volgend 

schooljaar moet het grondig herschreven 

worden. 

 

c. Taalbeleidsplan 2015 

Het taalbeleidsplan loopt nog tot 2018 en 

verdient dan een update door de opgeleide 

taalspecialisten. 

 

d. Rekenbeleidsplan 2017 

De rekenspecialist volgt het rekenbeleidsplan en zorgt voor een jaarlijkse update. 

10.  TEAMSAMENSTELLING 

 

Naast de specialisatie Daltonleerkracht zijn er ook veel leerkrachten bezig om het Masterdiploma te 

behalen. Er zijn opgeleide taalspecialisten en gedragsspecialisten, er is een rekenspecialist/ 

schoolleider en er werkt een gediplomeerde ICT-specialist. School B is een Academische 

opleidingsschool. Alle rollen zijn in meer of mindere mate vertegenwoordigd. Een goede balans om 

het onderwijsplan consequent met elkaar uit te voeren. 
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