
 

 

De drie speerpunten voor schooljaar 2022-2023 
 

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van het inspectiebezoek in januari 2022, de ontwikkelbehoefte van het team 

en de gemaakte afspraken n.a.v. de professionalisering op het gebied van kwaliteitsverbetering van IB en directie is er 

een plan van aanpak opgesteld.  

Hieronder een korte beschrijving van de speerpunten voor volgend schooljaar. 

 

Professionele leergemeenschap 

Uit de ontwikkelgesprekken is gebleken dat het team behoefte heeft aan een andere invulling van de bouwvergadering 

en zich wil focussen op de inhoud van hun vak. In overleg hebben we gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur 

waarbij op professionele wijze gewerkt wordt aan een kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Er is wetenschappelijk 

bewezen dat de onderwijsvaardigheden van de leerkrachten er toe doen. Door de leerkrachtvaardigheden te vergroten, 

profiteren de kinderen van een optimaal onderwijsaanbod. 

Het vroeger geheten CMT wordt het visieteam die de professionele leergemeenschap gaat inspireren, begeleiden en 

ondersteunen. 

Collega's zoeken de samenwerking met elkaar in leerteams en daarnaast neemt elke leerkracht plaats in een 

ontwikkelgroep, borggroep of taakgroep. Elk van deze groepen is verantwoordelijk voor het behalen van het gestelde 

doel voor het schooljaar 2022-2023.  

Daarnaast is er een wekelijkse overlegstructuur waarin er ruimte wordt gecreëerd om lessen gezamenlijk voor te 

bereiden, de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en monitoren. 

 (Het overzicht van de indeling van de professionele leergemeenschap is opgenomen in het jaarplan en op te vragen bij 

de directie). 

 

Kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs 

Afgelopen schooljaar is er een rekenverbeterplan opgezet onder leiding van CEDIN-specialist Jessica van der Straaten. Dit 

heeft onder meer geleid tot het kritisch leren kijken naar de methode, waarbij de focus is komen te liggen op het 

behalen van de cruciale leerdoelen. De methode is een middel geworden om de leerdoelen te behalen. 

Het rekenverbeterplan heeft geleid tot betere eindresultaten op de CITO tussentoetsen en eindtoets. 

Dit schooljaar hebben we ons ten doel gesteld om een nieuwe rekenmethode uit te kiezen die goed aansluit bij de visie 

van ons rekenonderwijs. Jessica zal, in samenwerking met het ontwikkelteam rekenen, het team hierin begeleiden en 

adviseren. 

  

Taal en spelling 

We willen onze taal- en spellingresultaten vergroten door te starten met de nieuwe taal- en spellingmethode Staal. Het 

ontwikkelteam Taal en spelling zal met behulp van taalspecialist Wendy Ligt het team begeleiden bij het 

implementatieproces. 

 
 
 
 


