
Extra inzet onderwijsassistenten

Groepsverkleining bij de kleutergroepen

Continuering bewegingsonderwijs en muziek

Ondersteuning Wetenschap en Techniek (Mad Science)

 

 

EDI  (Expliciete directe instructie)

Coaching in de klas

Teamtraining op effectief leerkrachtgedrag

Solide basis voor coöperatieve leerstrategieën

Kleuterrevolutie ; actualiseren onderwijs bij kleuters

Teach like a champion!

Ondersteuning op maat (groeps- en individueel niveau)

Taakwerkhouding aanleren

Krachtig lesgeven (doe-processen in het brein)

Externe expertise (orthopedagoog &

gedragsspecialist)

Methode voor begaafde leerlingen

Software op maat

 

Gedragsspecialist voor groepen en individuele leerlingen

Activiteiten voor leerlingen en leerkrachten

Lezen is leuk

Uitdagende leesomgeving

Begrijpend lezen

Begrijpend luisteren

Fijne leesboeken

LEZEN

HANDEN IN DE KLAS

PASSEND ONDERWIJS
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LEERKUNST

ONZE 5 GROTE PIJLERS VOOR SCHOOLJAAR 22-23

WELBEVINDEN

Als extra investering bovenop het huidige schoolplan beschikbaar door NPO gelden

NPO is een investeringsprogramma van het kabinet om onderwijsvertraging, door

corona en schoolsluiting, in te lopen en het onderwijs te ondersteunen op

verschillende gebieden. 



Komend jaar behouden we onze extra onderwijsassitenten! Denk aan juf Kira, meneer Dinand,

meneer Larbi, meneer Niek, meneer Herman en meneer Floris! Dankzij deze geweldige steuners,

kunnen wij onderwijs op maat leveren. Kleine groepjes kinderen extra aandacht geven.. Lesuitval

beperken! We hebben ook op de Groene Hil kunnen we met een extra kleutergroep starten vanaf

het begin van het jaar met juf Valerie. Alle kleuters krijgen structureel 1 uur per week

bewegingsonderwijs i.p.v. 1 uur per 2 weken. Juf Angela geeft op beide locaties aan gr 3 t/m 8

muziekonderwijs. Mad Science geeft 8x per jaar een les aan groep 1 t/m 8.

 

Onze leerkrachten krijgen komend jaar teamtrainingen in "Krachtig lesgeven". Aan krachtig

lesgeven zit ook expliciete directe instructie gekoppeld. Deze werkwijze toont aan dat optimaal

leerrendement kan worden behaald bij leerlingen. 

Naast teamtraining Close Reading en Krachtig lesgeven, zal er ook onderzoek gedaan worden

naar een nieuwe ontwikkeling bij kleuters. De kleuterrevolutie! Wat heeft een kleuter in 2023

nodig en hoe kun je hier op inspelen met het aanbod van de activiteiten in de verschillende

hoeken? Edux zal ons hierbij helpen. De trainingen van coöperatieve leerstrategieën en Teach

like a Champion! worden bovenschools weer aangeboden voor leerkrachten. Leerkrachten

kunnen indien nodig c.q. wenselijk gebruik maken van video coaching. Daarnaast vinden er ook

klassenbezoeken plaats op het gebied van "Krachtig lesgeven en Close Reading". 

Komend schooljaar staan teamtrainingen in het teken van "krachtig lesgeven en leren leren". We

krijgen hierbij ondersteuning en begeleiding van Marald Mens, school- en neuropsycholoog.

Het vakmanschap van leerkracht gaan we centraal stellen gekoppeld aan EDI (expliciete directe

instructie). In het schooljaar 21-22 zijn wij begonnen met het implementeren van de meer- en

hoogbegaafde methode Levelwerk. Komend jaar zorgen wij voor verdere implementatie en

daarmee borging van deze methode. Wij krijgen hierbij ondersteuning van Danielle Wybrandi. Zij

is een externe deskundige op dit gebied. Doordat we meer ondersteuning hebben, is het

mogelijk om meer kinderen te voorzien in passend onderwijs. Judith Sips , orthopedagoog, kopen

we wederom voor 60 uur in. Zij begeleidt onze intern begeleiders bij het opstellen van

groeidocumenten en aanvragen van arrangementen/verwijzingen. 

Voor alle leerlingen hebben we ook extra software op maat. Denk aan licenties voor Rekentuin /

Taalzee / Words & Birds / Nieuwsbegrip Goud / Bareka / Rekensprint. 

Ook komend schooljaar gaan wij verder met onze gedragsspecialist. 

Marina Verstraeten is op dinsdagen bij ons. Zij begeleidt kinderen en geeft hen en de leerkracht

tools die zij in kunnen zetten om de sfeer goed te houden. Op vrijdagochtend blijft Aldi Kling

komen in het begeleiden van kinderen in het kader van het vergroten van hun welbevinden en

Rots en Watertrainingen. Naast diverse scholingsmomenten zoeken we ook naar ontspannende

teamactiviteiten. 

Komend schooljaar gaan we wederom investeren in fijne en actuele leesboeken. Afgelopen jaar

hebben we al ruim 700 nieuwe kinderboeken per locatie aangeschaft. Dit jaar willen we dat met

500 opplussen en daarnaast ook stripboeken. We hopen hiermee goed aan te sluiten bij de

belevingswerelden van de kinderen. De eerste hoeken zijn gecreëerd, komend schooljaar gaan

we diverse hoeken uitbreiden en finetunen. 

Op het gebied van Begrijpend Lezen en luisteren gaan we verder met teamtrainingen in Close

Reading & Close listening. We hebben 5 trainingen en klasbezoeken achter de rug. Komend

schooljaar staan er nog 2 trainingen en begeleidingsmomenten tijdens parallelvergaderingen

gepland. Naast Close Reading werken we ook met Nieuwsbegrip. We hebben sinds dit jaar de

gouden versie i.p.v. bronzen versie. Online werken is daardoor ook mogelijk. Ideaal voor extra

verwerking, huiswerk en evt. thuisonderwijs.
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NPO is een investeringsprogramma van het kabinet om onderwijsvertraging, door

corona en schoolsluiting, in te lopen en het onderwijs te ondersteunen op

verschillende gebieden. In dit schrijven staat het plan in grote lijnen.
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