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1. INLEIDING 
Vanaf maart 2020 heeft het Covid-19 virus zijn sporen nagelaten over de hele wereld en ook in het 

onderwijs. Na een eerste lockdown periode aan het einde van het schooljaar 2019-2020 en een 

tweede lockdown periode in het schooljaar 2020-2021, maken we nu de stand van het onderwijs op, 

om daar vervolgens actiepunten uit te formuleren voor de jaren die voor ons liggen. Vanuit de 

overheid wordt financieel fors ingezet op het verhelpen van opgelopen leerachterstanden en 

versteviging van het onderwijs. 

In dit document geven we een analyse van de stand van het onderwijs op SWS Twaspan, waar we 

vervolgens interventies aan verbinden om de opgelopen leerachterstanden weg te werken en ons 

onderwijs te verstevigen. We sluiten af met een financiële verantwoording van de gegenereerde 

plannen. Alle plannen zijn tot stand gekomen door veel input en samenwerking vanuit het team van 

Twaspan, aangestuurd door het managementteam van de school. Vervolgens zijn alle plannen 

binnen de Medezeggenschapsraad van de school besproken en ook hier akkoord bevonden. 

De situatie waarin we nu verkeren zien we niet alleen als nadeel vanuit het oogpunt van opgelopen 

leerachterstanden maar ook als voordeel om met de impulsen vanuit de overheid ons onderwijs in 

bredere zin te beschouwen en te verbeteren om te komen tot een goede en toekomstbestendige 

manier van het bieden van onderwijs. 

Voor deze analyse zijn de volgende documenten en informatie gebruikt: 

- Sociaal Emotioneel welbevinden (OK-thermometer) 

- Tevredenheidsonderzoek leerlingen 2020-2021 (Vensters PO) 

- Tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers 2020-2021 (Vensters PO) 

- Verslag themaonderzoek ‘Analyse & afstemming’ Onderwijsinspectie 2021 

- Verslag klasbezoeken en professionele dialoog van Jan Oudeboon 

- Opbrengsten (resultaten Cito LOVS)  
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2. ANALYSE 
Om een waardevolle route te kunnen uitstippelen voor SWS Twaspan hebben we de school op 

verschillende onderdelen geanalyseerd. Hier is grofweg een tweedeling in te maken. Enerzijds 

hebben we de mogelijk opgelopen leerachterstanden geanalyseerd, anderzijds hebben we de 

didactische aanpak op Twaspan tegen het licht gehouden. Beide grote onderwerpen worden 

hieronder nader toegelicht waarbij indien mogelijk de opgelopen leerachterstanden worden 

beschreven op drie niveaus: 

• Schoolniveau 

• Groepsniveau 

• Leerling niveau 
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2.1. Sociaal Emotioneel welbevinden van de leerlingen 
Het sociaal emotioneel welbevinden van onze leerlingen vinden we erg belangrijk. Vanuit onze visie 

op Groepsdynamisch Onderwijs (GDO) nemen we elke maand de OK-thermometer af waarbij alle 

leerlingen vanaf groep 3 op individueel niveau antwoord geven op de volgende vragen: 

• Gaan de kinderen in mijn groep prettig met elkaar om? 

• Voel ik mij prettig in mijn groep? 

• Heb ik een fijne juf of meester? 

• Is er een kind in mijn groep die vaak onaardig is tegen mij? 

• Is er een kind in de school die vaak onaardig is tegen mij? 

De resultaten van deze OK-thermometer worden bekeken door de leerkrachten en daar waar nodig 

worden leerling gesprekken gevoerd om mogelijke hiaten in het welbevinden van leerlingen te 

voorkomen of op te lossen. Op deze manier houden we regelmatig zicht op het welbevinden van 

onze leerlingen. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 wordt een individuele OK-thermometer 

ingevuld door de leerkrachten. Voor alle groepen geldt dat de gegevens uit de OK-thermometer in de 

opvolgende periode aandacht krijgen en na een nieuwe afname van de OK-thermometer worden 

geëvalueerd. We plaatsen hiermee het gebruik van de OK-thermometer in de PDCA-cyclus. 

 

Figuur 1 De PDCA-cyclus 

Daarnaast is dit jaar de Vensters-vragenlijst afgenomen om de leerling tevredenheid te onderzoeken. 

Deze vragenlijst is afgenomen onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. 

2.1.1. Schoolniveau 

Doordat de leerlingen dit jaar voor een groot deel thuis hebben gewerkt tijdens de tweede lockdown, 

zijn de vragen van de OK-thermometer tijdens deze periode minder relevant geweest. De ingevulde 

OK-thermometers van voor en na de tweede lockdown geven daarentegen informatie die ons helpt 

zicht te krijgen en te houden op het sociaal emotioneel welbevinden van onze leerlingen. Daarbij valt 

op dat vooral in groep 3/4 leerlingen zitten die antwoorden hebben gegeven op de OK-thermometer 

die aandacht vragen.  
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2.1.2. Groepsniveau 

In groep 3/4 zijn er vanuit de OK-thermometer aandachtspunten ontstaan. Daar waar de 

problematiek dieper voert dan wat in de klassensituatie is op te lossen, is schoolmaatschappelijk 

werk ingezet. We zien een lijn van verbetering bij deze leerlingen. In verband met de privacy van de 

leerlingen benoemen we de problematiek in dit document niet expliciet. 

In de overige groepen zijn geen zorgen gesignaleerd, naast de vaste trajecten die al langere tijd 

lopen. In verband met de privacy van de leerlingen benoemen we de problematiek in dit document 

niet expliciet. 

2.1.3. Individueel niveau 

In groep 3/4 zijn er vanuit de OK-thermometer aandachtspunten ontstaan. Daar waar de 

problematiek dieper voert dan wat in de klassensituatie is op te lossen, is schoolmaatschappelijk 

werk ingezet. We zien een lijn van verbetering bij deze leerlingen. We blijven monitoren met de OK-

thermometer om de voortgang in beeld te houden. 
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2.2. Tevredenheidsonderzoek leerlingen 
In de groepen 6, 7 en 8 is de vragenlijst van Vensters PO afgenomen. 

2.2.1. Schoolniveau 

De uitkomsten van de Vensters-vragenlijst voor het meten van de leerling tevredenheid staan in 

onderstaande tabel. 

Wat opvalt is dat vooral het onderdeel ‘Welbevinden’ lager scoort dan de andere onderdelen en dat 

groep 8 op dit onderdeel aanzienlijk lager scoort ten opzichte van de andere groepen. 

2.2.2. Groepsniveau 

Op de onderdelen ‘algemene tevredenheid’, ‘welbevinden’ en ‘ervaren veiligheid’ scoort groep 8 

duidelijk lager dan de groepen 6 en 7. De cijfers zijn echter niet zorgelijk te noemen. De 5,9 op 

‘welbevinden’ is nipt voldoende. Aangezien groep 8 in de zomer afscheid neemt van onze school, zijn 

hier voor de komende jaren geen acties meer aan te verbinden. Gedurende de rest van het 

schooljaar 2020-2021 is hier wel aandacht aan besteed door de leerkrachten van groep 7/8. Hieruit is 

gebleken dat leerlingen de vragen niet altijd goed hebben geïnterpreteerd, waardoor ook ervaringen 

uit het verdere verleden zijn meegenomen. Dit geeft een vertekend beeld van de huidige mate van 

welbevinden. In het volgende schooljaar gaan we vooraf aandacht besteden aan het interpreteren 

van de vraagstelling om een zo secuur mogelijk antwoord te krijgen uit de vragenlijst. 

2.2.3. Individueel niveau 

Omdat de ingevulde vragenlijsten anoniem zijn verwerkt zijn individuele antwoorden niet naar een 

enkele leerling te herleiden. We vertrouwen op de informatie die de OK-thermometer ons geeft om 

individuele aandachtspunten te kunnen ondervangen. 

 

  

Figuur 2 Leerling tevredenheid Vensters-vragenlijst afgenomen in januari 2021 
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2.3. Tevredenheidsonderzoek ouders/verzorgers 
Vanuit het tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers zijn een aantal actiepunten naar voren 

gekomen. 

2.3.1. Afstemming van de leerstof 

De vraag die hierbij beantwoord moet worden is in hoeverre de leerlingen leerstof krijgen 

aangeboden die passend is bij hun niveau. Met de komst van de i-Pad in de school is afstemming al 

iets gemakkelijker geworden doordat de programma’s die worden gebruikt een hele goede analyse 

kunnen maken. Deze analyse is echter alleen nuttig als dit ook vertaald kan worden naar leerstof die 

past bij het niveau van de leerling. Hierbij blijven we afhankelijk van de vaardigheden van de 

individuele leerkracht en het team. 

Afstemming op zich is op SWS Twaspan geen groot aandachtspunt. De grootste leerwinst kunnen we 

bereiken met het aanbieden van voldoende uitdagende leerstof. Dit wordt verder beschreven in de 

volgende paragraaf. 

2.3.2. Uitdagende leerstof 

Een trend in heel Nederland is dat we goed zijn in het leerstofaanbod van leerlingen die achterlopen 

op de gemiddelde ontwikkeling. Voor deze leerlingen worden goede plannen gemaakt en goede 

leermaterialen ingezet. 

Er zijn echter ook leerlingen die voorlopen op de gemiddelde ontwikkeling. Deze leerlingen moeten 

extra worden uitgedaagd om het beste uit henzelf te halen. Op dit punt willen we een slag slaan. We 

willen bijvoorbeeld niet meer spreken over ‘klaarwerk’ als leerlingen hun basisleerstof hebben 

afgerond. We willen toe naar passend werk voor deze leerlingen waarbij zij uitgedaagd blijven 

worden. 

2.3.3. Informatievoorziening over de leerlingen 

Het is maatwerk om van elke leerling die informatie te geven die voor de ouders/verzorgers van 

belang is om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. Het is van groot belang om een goede 

verstandhouding te hebben tussen school en ouders/verzorgers, dit vergroot de kansen voor de 

leerlingen op leergebied. We willen in overleg met ouders/verzorgers komen tot een prettige en 

kwalitatief goede manier van communiceren over en met de leerlingen. 
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2.4. Verslag themaonderzoek ‘Analyse & afstemming’ Onderwijsinspectie 2021 
Naar aanleiding van het themaonderzoek ‘Analyse & afstemming’ van de Onderwijsinspectie zijn 

door de Onderwijsinspecteur de volgende conclusies getrokken: 

✓ Er is op Twaspan sprake van duidelijke afspraken voor het analyseren van leerresultaten en 

het afstemmen van de leerstof op de behoeftes van de leerlingen. 

✓ De kwaliteit van de analyses is voldoende, maar met meer tijd voor de leerkrachten om 

resultaten te analyseren kan een verdiepende slag worden gemaakt. Het verdient de 

aanbeveling om leerkrachten met extra tijd voor het maken van analyses te faciliteren. 

✓ Twaspan heeft opvallend veel OPP’s (ontwikkelingsperspectieven). De analyse die hierop zou 

moeten worden gemaakt moet de vraag beantwoorden in hoeverre het aantal OPP’s recht 

doet aan: 

- De behoeften van de leerling met een OPP. 

- De behoeften van de groep waarin de leerlingen met een OPP zitten. 

- De mogelijkheden van de leerkracht om de beschikbare tijd effectief en efficiënt te 

gebruiken. 

✓ In Nederland zijn we al jaren gewend om leerlingen die moeizaam presteren extra te 

begeleiden en daarbij de leerlingen die meer kunnen te vergeten. Aanbevolen wordt om 

specifiek ook aandacht te besteden aan meer- en hoogpresteerders om daarmee ook de 

onderwijsresultaten te boeken die passen bij de populatie van Twaspan. Zij krijgen 

momenteel te weinig en niet structureel genoeg aandacht. 
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2.5. Verslag klasbezoeken en professionele dialoog van Jan Oudeboon 
Eind mei 2021 heeft Jan Oudeboon (Onderwijskundige en oud-Onderwijsinspecteur) bij elke 

leerkracht een klasbezoek afgelegd en de bevindingen met de leerkracht besproken in een 

professionele dialoog. Van elk afzonderlijk bezoek en gesprek is een verslag gemaakt, welke met elke 

individuele leerkracht is gedeeld. Tevens is er een schoolverslag gemaakt met bevindingen en 

aanbevelingen. Hieronder worden deze in samenvatting beschreven. 

De basiskwaliteit van de school is wat betreft de pedagogisch-didactische vaardigheden op orde. Het 

pedagogisch handelen van de meeste leraren, alsmede hun betrokkenheid met en tot de leerlingen, 

is ruim voldoende tot goed. 

De betrokkenheid van de leerlingen is voldoende tot goed. De kwaliteit op het gebied van didactisch 

handelen kenmerkt zich door verschillen per leraar. Aandacht kan nog worden besteed aan het 

voldoende duidelijk maken welke doelen nagestreefd worden en welke eisen (feed up) er aan het 

werk van de leerlingen worden gesteld. 

Ook kan er meer aandacht worden geschonken aan een beredeneerde evaluatie van de les. De 

feedback van de lessen waren vooral gericht op het welbevinden of het ‘gevoel’ van de leerlingen ten 

aanzien van hun eigen leerproces. Er zou meer aandacht kunnen worden geschonken aan feedback 

en feed-forward naar de leerlingen. 

Opvallend is dat de leraren in de onderbouwgroepen (1 t/m 4) sterk procesgericht werken en de 

leraren in de bovenbouw groepen vooral product- en taakgericht werken. Het rendement van de 

lessen in de bovenbouwgroepen is hierdoor hoger. Een goede balans tussen proces- en product 

gericht werken is aan te bevelen. 

Wanneer de school haar opbrengsten wil verhogen zal er schoolbreed meer taak- en doelgericht 

gewerkt kunnen worden, duidelijke normen en eisen aan het werk van de leerlingen worden gesteld, 

heldere feedback en reflectiemomenten worden gecreëerd en in alle groepen gericht gewerkt 

worden aan het versterken van het zelfverantwoordelijk leren. 

De opbrengsten van de school, met name voor het vakgebied rekenen en wiskunde staan onder 

druk. De onderzoeker vraagt daarom specifieke aandacht voor het versterken van de volgende 

onderdelen: 

✓ Het geven van gerichte feedback, feed-up, feed-forward 

✓ Het rendement van de lessen verhogen 

✓ Zelfsturingsvaardigheden versterken 

✓ Van feedback gesprekken naar kindgesprekken 

✓ Verdiepen in de principes van LEAN 
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2.6. Opbrengsten (resultaten Cito LOVS) 
De M-toetsen zijn door de lockdown later dan te doen gebruikelijk afgenomen (maart i.p.v. januari). 

Hierdoor was de tijd tot de E-toetsen (eind mei, begin juni) extra kort, waardoor interventies niet 

veel kans hebben gehad om direct resultaat op te leveren. Hieronder de analyse op school-, groeps- 

en leerling niveau. 

2.6.1. Schoolniveau 

 

Figuur 3 Dwarsdoorsnede Medio 2020-2021 M-toetsen 

De resultaten op schoolniveau laten zien dat vooral de vakken Rekenen & Wiskunde en Spelling 

aandacht behoeven. Voor Begrijpend Lezen kijken we naar de individuele groepen. 

 

2.6.2. Groepsniveau 

De resultaten in groep 3 zijn nog niet heel zorgelijk maar laten wel zien dat, zoals dat schoolbreed 

zichtbaar is, Rekenen & Wiskunde en Spelling die vakken zijn die speciale aandacht behoeven. Verder 

is een vorm van ontwikkeling na slecht één afname nog niet vast te stellen. 

Figuur 4 Groepsanalyse Jaargroep 3 2020-2021 
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Figuur 5 Groepsanalyse Jaargroep 4 2020-2021 

De resultaten van groep 4 laten een opvallende stijging zien. Omdat de leerlingen in de lagere 

groepen relatief meer instructieafhankelijk zijn, zou een aanname kunnen zijn dat de individuele 

begeleiding die de leerlingen tijden het thuisonderwijs eventueel van hun ouders hebben gehad, 

naast de instructie- en begeleidingsmomenten van de leerkrachten, zou hebben kunnen geleid tot 

hogere scores. Vanuit de ontwikkeling door de jaren heen is te zien dat ook bij deze groep, conform 

het schoolbeeld, vooral Rekenen & Wiskunde en Spelling de vakken zijn die de grootste aandacht 

behoeven. Daarnaast is Begrijpend Lezen ook een mogelijk aandachtspunt, welke uit voorzorg alvast 

wordt meegenomen. 

 

Figuur 6 Groepsanalyse Jaargroep 5 2020-2021 

De resultaten van groep 5 laten een vrij grillig beeld zien, waarbij de resultaten na het thuisonderwijs 

een mooie stap vooruit laten zien. Een diepere analyse laat zien dat in deze groep veel leerlingen zien 

die veel baat hebben bij individuele begeleiding. De meeste van hen hebben dit thuis, naast de 

instructie- en begeleidingsmomenten van de leerkrachten, ontvangen van de ouders. Dit is natuurlijk 

een aanname, maar wel gebaseerd op enig onderzoek door middel van gesprekken met leerlingen en 

hun ouders. Op basis van de ontwikkeling door de jaren heen constateren we vooral dalende lijnen 

vanaf groep 4. Conform het schoolbeeld zijn de vakken Rekenen & Wiskunde en Spelling de grootste 

aandachtspunten. 
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Figuur 7 Groepsanalyse Jaargroep 6 2020-2021 

De resultaten van groep 6 laten door de jaren heen een grillig beeld zien. Vooral vanaf groep 5 dalen 

de resultaten voor de vakken Rekenen & Wiskunde en Spelling. Dit is conform het schoolbeeld. De 

eerste periode van thuisonderwijs eind schooljaar 2019-2020 laat ook een sterke daling in resultaten 

zien. Dit kan zeer goed te maken hebben met de opstart van het thuisonderwijs en het moeten 

ontwikkelen van een goede manier om hierin te voorzien vanuit de school. In de tweede periode van 

thuisonderwijs was de kwaliteit van het thuisonderwijs veel beter. Ook het vak Begrijpend Lezen 

behoeft de aandacht. Bij dit vak is de laatste jaren ook een daling waarneembaar. 

 

Figuur 8 Groepsanalyse Jaargroep 7 2020-2021 

De resultaten van groep 7 laten een redelijk duidelijk en stabiel beeld zien. De resultaten zijn echter 

niet welke je van de populatie van Twaspan zou mogen verwachten. Dit heeft te maken met veel 

individuele leertrajecten binnen de totale groep. Op basis van de hele schoolperioden presteert de 

groep stabiel op hetzelfde niveau. Alle vakgebieden zijn voor deze groep een aandachtspunt. Per 

leerling zal worden gekeken op welk niveau het reeel is om de leerling te laten uitstromen in groep 8. 
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Figuur 9 Groepsanalyse Jaargroep 8 2020-2021 

De huidige groep 8 wordt niet betrokken bij de plannen voor de komende jaren. Zij nemen na het 

schooljaar 2020-2021 afscheid van de basisschool. Wel bevestigt deze groep, ondanks de hele goede 

resultaten, dat zeker het vak Rekenen & Wiskunde aandacht behoeft, zoals we dat schoolbreed ook 

hebben vastgesteld. 

2.6.3. Individueel niveau 

Een analyse op individueel niveau is gemaakt tijdens de groepsbesprekingen tussen de leerkrachten 

en de interne begeleider. Vanwege de privacy gevoeligheid van deze informatie, wordt deze niet in 

dit document opgenomen. 
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2.7. Conclusies analyse 
Op basis van de voorgaande paragrafen vallen een aantal algemene conclusies te trekken die we 

kunnen gebruiken voor het inzetten van interventies. De volgende algemene conclusies kunnen 

hierbij worden betrokken: 

✓ Over het Sociaal Emotioneel welbevinden van de leerlingen zijn momenteel geen grote 

zorgen. We vertrouwen erop dat onze werkwijze binnen het Groepsdynamisch Onderwijs 

(GDO) voldoende handvatten biedt wanneer we na de zomervakantie weer uit ‘de bubbel’ 

komen en alle kinderen elkaar weer ontmoeten op het schoolplein en in de school. 

✓ Het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van groep 6, 7 en 8 levert op dit moment 

geen grote acties op. 

✓ Het tevredenheidsonderzoek onder ouders/verzorgers levert de volgende ontwikkelpunten 

op: 

- Betere afstemming van de leerstof voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

- Meer uitdagende leerstof voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

- Verbetering in de informatievoorziening over en met de leerlingen. 

✓ Het verslag van het themaonderzoek ‘Analyse & afstemming’ van de Onderwijsinspectie 

levert de volgende ontwikkelpunten op: 

- De kwaliteit van de analyses is voldoende, maar met meer tijd voor de leerkrachten 

om resultaten te analyseren kan een verdiepende slag worden gemaakt. Het verdient 

de aanbeveling om leerkrachten met extra tijd voor het maken van analyses te 

faciliteren. 

- Twaspan heeft opvallend veel OPP’s (ontwikkelingsperspectieven). De analyse die 

hierop zou moeten worden gemaakt moet de vraag beantwoorden in hoeverre het 

aantal OPP’s recht doet aan: 

• De behoeften van de leerling met een OPP. 

• De behoeften van de groep waarin de leerlingen met een OPP zitten. 

• De mogelijkheden van de leerkracht om de beschikbare tijd effectief en 

efficiënt te gebruiken. 

- In Nederland zijn we al jaren gewend om leerlingen die moeizaam presteren extra te 

begeleiden en daarbij de leerlingen die meer kunnen te vergeten. Aanbevolen wordt 

om specifiek ook aandacht te besteden aan meer- en hoogpresteerders om daarmee 

ook de onderwijsresultaten te boeken die passen bij de populatie van Twaspan. Zij 

krijgen momenteel te weinig en niet structureel genoeg aandacht. 

✓ Het verslag van de klasbezoeken en professionele dialogen van Jan Oudeboon levert de 

volgende ontwikkelpunten op: 

- Het geven van gerichte feedback, feed-up, feed-forward 

- Het rendement van de lessen verhogen 

- Zelfsturingsvaardigheden versterken 

- Van feedback gesprekken naar kindgesprekken 

- Verdiepen in de principes van LEAN 

✓ Opbrengsten: 

- Speciale aandacht voor Rekenen & Wiskunde en Spelling op schoolniveau, 

Begrijpend Lezen op groepsniveau. 
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Samenvatting conclusies 
A. Alertheid m.b.t. sociaal emotioneel welbevinden na de coronamaatregelen (GDO). 

B. Afstemming en inzet leerstof meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

C. Informatievoorziening over en met leerlingen. 

D. Verdiepen analyses door faciliteren voldoende tijd voor leerkrachten. 

E. Analyse van het aantal OPP’s. 

F. Geven van gerichte feedback, feed-up, feed-forward. 

G. Het rendement van de lessen verhogen. 

H. Zelfsturingsvaardigheden versterken. 

I. Van feedback gesprekken naar kindgesprekken. 

J. Verdiepen in de principes van LEAN. 

K. Opbrengsten verhogen. 
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3. INTERVENTIES 
Op basis van de conclusies van de analyse, gaan we inzetten op de volgende interventies die via een 

keuzemenu vanuit de overheid zijn aangeboden: 

Interventie Bijbehorende ontwikkelpunten uit de analyse 

Effectievere inzet van onderwijs 

Feedback 
Feedback houdt in dat de leerling of leerkracht/docent informatie krijgt over zijn of haar 
functioneren in relatie tot de leerdoelen of -resultaten. Feedback moet erop gericht zijn 
de leerprestaties van de leerling te verbeteren (en geschikt zijn voor dat doel). Met deze 
feedback wordt de leerkracht/docent of de leerling bijgestuurd om een bepaald doel te 
bereiken, door de inspanningen en activiteiten te koppelen aan een bepaald resultaat. 
Daarbij kan het gaan om het resultaat van de activiteit, de weg ernaartoe (het proces), 
de omgang van de leerling met zijn/haar leerproces, zijn/haar zelfredzaamheid of om de 
leerling zelf. Dat laatste lijkt het minst effectief te zijn. Deze feedback kan mondeling of 
schriftelijk worden gegeven, of via toetsing of digitale technologie. De feedback wordt 
gegeven door een leerkracht/docent of iemand die deze rol vervult of door klasgenoten 
(zie ook Leren van en met medeleerlingen). 

✓ Informatievoorziening over en met 
leerlingen. 

✓ Geven van gerichte feedback, feed-up, 
feed-forward. 

✓ Het rendement van de lessen verhogen 
✓ Van feedback gesprekken naar 

kindgesprekken 
✓ Verdiepen in de principes van LEAN 
✓ Opbrengsten verhogen 

Instructie kleine groepen 
Instructie in kleine groepen houdt in dat één leerkracht/docent of iemand anders met 
onderwijservaring lesgeeft aan groepjes van twee tot vijf leerlingen. Zo kan deze zich 
exclusief op een klein groepje leerlingen richten, meestal in een apart lokaal of een 
aparte ruimte. Intensieve instructie in kleine groepen wordt vaak toegepast ter 
ondersteuning van minder goed presterende leerlingen of leerlingen die achterlopen, 
maar kan ook in algemenere zin worden ingezet om meer vooruitgang te boeken of om 
ingewikkelde onderwerpen of vaardigheden aan te leren. 

✓ Het rendement van de lessen verhogen 
✓ Opbrengsten verhogen 

Ontwikkeling van executieve functies 

Metacognitie en zelfregulerend leren 
Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten 
nadenken over hun leerproces. Vaak krijgen ze speciale programma’s aangereikt om te 
leren hoe ze hun leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren. De interventies 
zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren 
wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak. 
 
Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld: 

✓ cognitie (het mentale proces van weten, begrijpen en leren); 
✓ metacognitie (vaak omschreven als ‘leren leren’); 
✓ motivatie (de bereidheid om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te 

zetten). 

✓ Afstemming en inzet leerstof meer- en 
hoogbegaafde leerlingen. 

✓ Het rendement van de lessen verhogen 
✓ Zelfsturingsvaardigheden versterken 
✓ Van feedback gesprekken naar 

kindgesprekken 
✓ Verdiepen in de principes van LEAN 
✓ Opbrengsten verhogen 

Samenwerkend leren 
Samenwerkend leren houdt in dat leerlingen bij activiteiten of leertaken met elkaar 
samenwerken in groepjes die klein genoeg zijn om iedereen aan bod te laten komen in 
de uitvoering van een duidelijk omschreven collectieve taak. Scholen kunnen dit ook in 
samenwerking met bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang vormgeven. De leerlingen 
kunnen binnen hun groep aan afzonderlijke taken werken die bijdragen aan een 
gezamenlijk resultaat, of samenwerken aan een gedeelde taak. 
 
Bij sommige samenwerkingsinterventies moeten teams of groepen leerlingen van 
verschillende niveaus met elkaar concurreren om een effectievere samenwerking te 
stimuleren. Er zijn talloze voorbeelden samenwerkend leren, waarbij de opzet en de 
taakverdeling variëren. Leren van medeleerlingen kan ook als vorm van samenwerkend 
leren worden gezien, maar in deze menukaart wordt dit als apart thema behandeld. 

✓ Het rendement van de lessen verhogen 
✓ Verdiepen in de principes van LEAN 
✓ Opbrengsten verhogen 

Extra inzet personeel en ondersteuning 

Klassenverkleining 
Men gaat ervan uit dat een leerkracht/docent naarmate een klas of lesgroep kleiner is 
meer lesmethoden tot zijn/haar beschikking heeft en leerlingen meer aandacht kan 
geven, waardoor hun prestaties verbeteren. 

✓ Het rendement van de lessen verhogen 
✓ Opbrengsten verhogen 
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4. BEGROTING 
Om de interventies te realiseren, werken we voor het schooljaar 2021-2022 met de volgende 

begroting: 

INKOMSTEN UITGAVEN 

Soort Bedrag Soort Bedrag 

NPO budget (95 x €700,-) € 66.500,- Personeel € 40.000,- 
  Scholing personeel € 10.000,- 
  Ondersteuning € 5.000,- 
  Leermiddelen € 11.500,- 

 € 66.500,-  € 66.500,- 

Voor het schooljaar 2022-2023 wordt een nieuwe begroting opgesteld, passend bij de evaluatie van 

dit plan en de vervolgplannen die dit oplevert. 
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5. DOELEN 2021-2022 
Onderstaand beschrijven we de doelen die we hebben gesteld voor het schooljaar 2021-2022. 

Interventies die hierin niet worden beschreven maar wel in het interventieoverzicht (hoofdstuk 3) 

staan, worden in het volgende schooljaar opgepakt. 

Interventie Doel Stappen 

Informatievoorziening 
over en met 
leerlingen. 

Aan het einde van het 
schooljaar hebben we 
beschreven welke 
momenten en 
manieren van 
communiceren over en 
met leerlingen het 
beste passen bij onze 
schoolcultuur. 

1. Overzicht maken van huidige manieren 
van communiceren over en met 
leerlingen. 

2. Overzicht van punt 1 evalueren met 
team. 

3. Overzicht van punt 1 evalueren met 
ouders/verzorgers. 

4. Voorstel maken nieuw overzicht van 
manieren van communiceren met en 
over leerlingen. 

5. Voorstel punt 4 bespreken met MR. 
6. Voorstel omzetten in beleidsstuk 

(borgingsdocument). 

Geven van gerichte 
feedback, feed-up, 
feed-forward. 

Aan het einde van het 
schooljaar hebben alle 
leerkrachten 
individuele feedback 
gekregen op hun 
manier van geven van 
feedback, feed-up en 
feed forward en 
kunnen zij de adviezen 
toepassen in de 
dagelijkse praktijk. 

1. In teambijeenkomst bespreken van de 
onderdelen feedback, feed-up, feed-
forward. 

2. Klasbezoeken door IB en directie. 
3. Nagesprek met adviezen voor de 

individuele leerkracht. 
4. Follow-up klasbezoeken door IB en 

directie. 
5. Nagesprek met adviezen voor de 

individuele leerkracht en eventuele 
afspraken voor vervolg. 

Het rendement van 
de lessen verhogen. 

Aan het einde van het 
schooljaar worden de 
fasen van onze 
instructie in alle 
groepen toegepast 
zoals we hebben 
vastgesteld in ons 
borgingsdocument 
over didactisch 
handelen. 

1. Teamgesprek voeren over de 
verschillende fasen van onze 
instructies. 

2. Afspraken vanuit punt 1 vastleggen in 
een borgingsdocument. 

3. Klasbezoeken door IB en directie. 
4. Nagesprek met adviezen voor de 

individuele leerkracht. 
5. Follow-up klasbezoeken door IB en 

directie. 
6. Nagesprek met adviezen voor de 

individuele leerkracht en eventuele 
afspraken voor vervolg. 

Verdiepen in de 
principes van LEAN. 

Aan het einde van het 
schooljaar vergaderen 
we zoveel mogelijk 
volgens de principes 
van LEAN. Deze 
afspraken zijn 

1. Met het team verkennen van de 
principes van LEAN. 

2. De LEAN principes vertalen naar onze 
vergaderstructuur. 

3. Aangepaste vergaderstructuur vertalen 
naar een borgingsdocument. 
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vastgelegd in een 
borgingsdocument. 

Afstemming en inzet 
leerstof meer- en 
hoogbegaafde 
leerlingen. 
 

Aan het einde van het 
schooljaar hebben we 
een leerlijn opgezet 
voor meer- en 
hoogbegaafde 
leerlingen. Deze is 
vastgelegd in een 
borgingsdocument. 

1. Aanstellen twee coördinatoren meer- 
en hoogbegaafdheid. 

2. Coördinatoren inventariseren 
aanwezige materialen. 

3. Coördinatoren zetten een leerlijn uit 
voor de meer- en hoogbegaafde 
leerlingen. 

4. Coördinatoren worden geschoold door 
Cedin. 

5. Coördinatoren scholen alle collega’s 
voor het inzetten van leermiddelen 
voor meer- en hoogbegaafde 
leerlingen. 

6. Afspraken m.b.t. omgang met meer- en 
hoogbegaafde leerlingen worden 
vastgelegd in een borgingsdocument. 

Opbrengsten 
verhogen. 

Aan het einde van het 
schooljaar scoren alle 
groepen voor het vak 
rekenen & wiskunde 
op de E-toetsen 
gemiddeld III of hoger. 

1. Analyse van de resultaten R&W voor 
alle groepen door IB met leerkrachten. 

2. Samenstellen van kleinere groepjes 
leerlingen om achterstanden weg te 
werken. 

3. Inzet extra leerkracht om de groepjes 
van punt 2 te onderwijzen. 

4. Methodetoetsen worden voor bij punt 
2 genoemde leerlingen geëvalueerd op 
voortgang. 

5. Na punt 4 wordt de aanpak eventueel 
aangepast. 

6. De M-toetsen geven een eerste 
tussenstand over of ons doel behaald 
kan worden of dat het doel moet 
worden aangepast. Dit kan zowel naar 
boven als naar beneden zijn. 

7. Punt 2-4 worden cyclisch herhaald. 
8. De E-toetsen geven aan of ons doel 

behaald is. 
9. Op basis van de uitkomst van punt 8 

worden vervolgstappen bepaald. 

 


