
 

 

Terugblik speerpunten schooljaar 2021-2022 
 

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van ons inspectiebezoek in oktober 2020 en de tevredenheidspeilingen onder 

ouders, leerlingen en personeel is er aan het begin van schooljaar 2021-2022 een plan van aanpak opgesteld. Door de 

coronaperiode heeft een aantal doelen vertraging opgelopen. In januari 2022 heeft de inspectie een bezoek gebracht 

aan de school en in de groepen de kwaliteit van de instructie en lessen beoordeeld. Ook deze feedback wordt 

meegenomen in de terugblik op de speerpunten van afgelopen schooljaar. 

 

Expliciete Directe Instructiemodel (EDI)  

We hebben in schooljaar 2019-2020 het EDI-model ingevoerd om de didactische vaardigheden van de leerkrachten te 

verbeteren en een actieve leerhouding te stimuleren bij de kinderen. Dit implementatieproces heeft zich dit schooljaar 

niet alleen op het vakgebied rekenen gericht, maar ook op de andere vakgebieden zoals spelling en taal. Het leerteam 

heeft ervoor gezorgd dat er tijd werd vrij gemaakt om gezamenlijk EDI- lessen voor te bereiden. Ook zijn er momenten 

van collegiale consultatie gerealiseerd. Voorafgaand aan de ontwikkelgesprekken heeft de directie de kwaliteit van de 

instructie bekeken. De inspectie gaf terug dat er een goede doorgaande lijn terug te zien is in de instructie. Ze zagen 

onderlinge verschillen, maar waren positief verrast over de uitleg van het te behalen doel en de onderbouwing hiervan. 

De kinderen waren volgens de inspectie betrokken en gemotiveerd. Een ontwikkelpunt dat we meenemen is de 

differentiatie tijdens de EDI-instructie. We laten de vlot lerende leerling eerder zelfstandig aan het werk als er tijdens de 

pretoetsing een goede strategie wordt gebruikt. IB en directie zullen met regelmaat lessen blijven observeren om het 

borgingsproces te volgen. 

 

 

Technisch lezen 

Schoolbreed zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de begeleiding van onze zwakste lezers. Naast de inzet van ‘Flits 

tutorlezen’ is beschreven hoe we de niveau 3-zorg verder vorm geven. Dit is met regelmaat geëvalueerd .  

Op stichtingsniveau is Bouw ingevoerd, een systeem om het aanvankelijk lezen te ondersteunen en leesproblemen 

zoveel mogelijk te voorkomen. We hebben een plan opgesteld en hebben dit op beredeneerde wijze ingevoerd. 

 

Wereldoriëntatie (WO) 

Afgelopen schooljaar is de nieuwe wereldoriëntatiemethode Blink ingevoerd. Een deskundige op het gebied van Blink 

heeft een startcursus gegeven aan het team. Een leerteam heeft een plan van aanpak opgesteld en de implementatie 

aangestuurd. De methode vraagt om andere/nieuwe vaardigheden van de leerlingen en leerkrachten. Deze 

aanpassing/vaardigheden zijn tijdens geplande overleggen besproken en afspraken zijn vastgelegd. De leerlingen zijn 

enthousiast over deze methode en tonen een hoge betrokkenheid. Ze leren op interactieve wijze en hun 

onderzoeksvaardigheden worden vergroot. Het team heeft besloten door te gaan met deze methode. 

 

ICT-ontwikkelingen 

De coronaperiode heeft geleid tot een grote verbetering van onze digitale kennis en vaardigheden. Deze positieve 

ontwikkeling hebben we voortgezet door voor alle leerlingen uit de groepen 6, 7 & 8 een eigen Chromebook aan te 

schaffen. Deze zijn ingezet tijdens de WO-lessen en als adaptieve verwerking van de kernvakken. De ICT-ers hebben deze 

ontwikkeling gevolgd en leerkrachten geadviseerd over een optimale en zinvolle inzet. In de groepen 3 tot en met 5 

worden de laptops via roulerend ingezet.  

 

Kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs 

Het leerteam rekenen heeft in het rekenverbeterplan de volgende accenten gelegd: 



 

1. Meer aandacht voor hoofdrekenen in de groepen 3 t/m 8 middels een leerlijn automatiseren. Parate rekenkennis 

ontlast het werkgeheugen en zorgt voor stabiel fundament om op verder te bouwen. 

De Barekatoets is dit jaar ingevoerd en naar aanleiding daarvan zijn er interventies uitgewerkt. De daarbij 

benodigde materialen zijn aangeschaft. Onderzocht wordt of een groepsdoorbroken circuit hierbij passend zal 

zijn. Komend jaar zal dit een vervolg krijgen. 

2. Het verbeteren van de kwaliteit van de rekeninstructie in de groepen 1 t/m 8. 

De invoering van het EDI-model heeft de kwaliteit van de instructies vergroot. Daarnaast hebben we ons gericht 

op de cruciale rekendoelen. Deze zijn vergeleken met de doelen van de methode en hier is prioritering in 

aangegeven. Er zijn gezamenlijk lessen voorbereid; hierdoor wordt er gerichter omgegaan met het 

rekenonderwijs. 

3. Doorgaande leerlijnen van groep 1 t/m 8 creëren met elkaar. 

De focus op de cruciale leerdoelen heeft ervoor gezorgd dat er een betere doorgaande lijn zit in ons 

rekenaanbod. Verder zijn er afspraken gemaakt over rekenterminologie en -strategieën.  

 

Taal en spelling 

Uit de Cito-Eindtoets bleek al meerdere jaren dat er minder goed werd gescoord op taal en spelling dan we mogen 

verwachten van onze populatie leerlingen. Een leerteam heeft zich georiënteerd op een nieuwe methode voor taal en 

spelling en het team hierover op de hoogte gehouden. Het team heeft gekozen voor de nieuwe methode Staal. Deze 

wordt met ingang van het nieuwe schooljaar ingevoerd.  

Ook is er een verbeterplan werkwoordspelling opgesteld en uitgevoerd en zijn er afspraken gemaakt over extra oefentijd 

en huiswerk. Al deze afspraken zijn opgenomen in de kwaliteitskaart spelling die gekoppeld is aan het groepsplan. Al 

deze interventies hebben ertoe geleid dat de opbrengsten licht zijn gestegen bij de tussentoetsen en Cito eindtoets 

2022. 

 

Visie op onze katholiek identiteit 

Het leerteam heeft uitgezocht op welke wijze we onze katholieke identiteit vorm en inhoud willen geven in de dagelijkse 

praktijk. Er is een methode in ontwikkeling die daarbij goed aansluit. We hebben meegedaan aan deze pilot en volgen de 

ontwikkelingen hiervan. De methode is nog niet uitgegeven en tot zolang houden we ons aan de afspraak dat er 

minimaal twee keer per week een Bijbelles wordt gegeven uit de methode Trefwoord. De bijbehorende Bijbelverhalen 

vertellen we en de verwerkingslessen zijn naar eigen invulling te geven.  

 
 
 


