
Terugblik speerpunten schooljaar 2020-2021 

Helaas liep ook dit schooljaar anders dan we gehoopt hadden. We waren enthousiast gestart met alle 

ontwikkelingen die we ons ten doel hadden gesteld. Op 15 december bleek dat de scholen weer gesloten 

moesten worden. Hierdoor waren we opnieuw genoodzaakt een aantal speerpunten in de wacht te zetten. 

Tijdens deze periode van afstandsonderwijs hadden we een duidelijk plan van aanpak. Alle leerkrachten bleven 

op school en gaven live instructielessen of zorgden voor instructiefilmpjes. We zorgden ervoor dat de kwetsbare 

leerlingen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep opgevangen konden worden in de klassen. Er was 

wekelijks live contact met elk kind. Zo konden we de kinderen goed volgen en hielden we korte lijntjes met de 

ouders. We voerden digitale overleggen met het team om op dezelfde golflengte te blijven. Op 8 februari 

mochten de kinderen weer naar school. Met elkaar hebben we het weer gered en aan de resultaten te zien 

lijken we er goed doorheen te zijn gekomen.  

Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) 
De kinderen en leerkrachten zijn inmiddels bekend met de structuur van het instructiemodel. Dit jaar hebben we 
de focus gelegd op de inzet van EDI tijdens het rekenen. Volgend schooljaar voeren we dit instructiemodel 
verder in en houden we de observaties en klassenbezoeken in stand, om tot een goede borging te komen. We 
zetten dit speerpunt dus door. 
 
Wereldoriëntatie 
Er zijn inmiddels drie wereldoriëntatiemethoden geselecteerd, waarvan we één methode een aantal weken 
hebben uitgeprobeerd. We hebben de keuze gemaakt voor de methode Blink. Om deze zo optimaal te kunnen 
gebruiken, krijgen alle kinderen vanaf groep 6 met ingang van het nieuwe schooljaar een eigen Chromebook.  
 
Meerbegaafdheid 
We hebben ons met het hele team geschoold in het meerbegaafdheidsonderwijs. Het leerteam heeft een 
beleidsplan opgesteld dat per hoofdstuk is besproken met het team. Het is hierdoor een levend document 
geworden wat als leidraad gaan dienen voor ons meerbegaafdheidsonderwijs. Aangezien de borging al voor het 
grootste deel is verwezenlijkt, zal het opgenomen worden in de jaarplanner om dit proces tijdens diverse 
vergadermomenten te blijven volgen. 
 
Visie op onze katholiek identiteit 
Dit punt wordt meegenomen naar volgend schooljaar. Het leerteam zal verder uitzoeken op welke wijze we onze 
katholieke identiteit vorm en inhoud gaan geven in de dagelijkse praktijk. Houden we Trefwoord als leidraad aan 
of maken we de keuze om verhalen uit de kinderbijbels voor te lezen in elke klas? 
 
Ouder- en ouder-kindgesprekken 
Door de coronacrisis blijft dit punt nog steeds op de agenda staan. Besloten is dat we de gekozen weg van het 
voeren van oudergesprekken blijven voortzetten. Dit punt wordt niet meer als speerpunt gezien, maar wordt 
volgend schooljaar nog wel met regelmaat besproken tijdens diverse vergadermomenten. Volgend jaar willen we 
een besluit nemen over de mogelijke aanwezigheid van kinderen bij een gepland gesprek. Het CMT zal dit verder 
op zich nemen en hierin met het team een keuze maken.  
 
ICT-ontwikkelingen 
We hebben gemerkt dat het opgestelde coronaplan ons veel duidelijkheid en richting heeft gegeven in het geven 
van digitale lessen. De digitale vaardigheden van het team zijn sterk verbeterd. We gaan nu voor elke leerling 
vanaf groep 6 een Chromebook aanschaffen. 
 
Kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs 
We hebben een rekenverbetertraject opgezet onder begeleiding van CEDIN-specialist Jessica van der Straaten. 
Een leerteam zorgt voor een goede voorbereiding van de geplande bijeenkomsten. Er is per bouw bekeken waar 
de knelpunten liggen en een start gemaakt met een rekenverbeterplan. Dit wordt voortgezet in het nieuwe 
schooljaar. 
 
Bewegend leren 



Dit punt is met name in de onderbouw uitgewerkt. Collega’s hebben een cursus gevolgd en een vertaalslag naar 
de praktijk gemaakt. Zo is er een beweeghoek opgericht en is er gerichte aandacht voor het belang van 
beweging. In de overige groepen zal dit op een later moment opgepakt worden. 
 
Schrijfonderwijs 
Het beleidsstuk is bekend en de daarin opgenomen afspraken/ interventies worden uitgevoerd. Volgend 
schooljaar wordt het schrijfonderwijs diverse keren geagendeerd om de afspraken te bespreken en indien nodig 
bij te stellen. 
 
Techniek 
Afgelopen jaar hebben we een techniekmiddag door kunnen laten gaan. De andere kon door de 
coronamaatregelen geen doorgang vinden. Ondanks wat huiver vooraf, kijkt iedereen positief op deze middag 
terug. Deze manier van werken gaan we volgend jaar voortzetten. Twee leerkrachten zullen hierin het voortouw 
nemen. 
  


