
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speerpunten voor schooljaar  

2020-2021 



 

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en 

personeel is er vorig schooljaar een plan van aanpak opgesteld voor de komende twee jaar. Daarover 

hebben we u al eerder uitgebreid geïnformeerd. Door de coronaperiode hebben een aantal doelen 

vertraging opgelopen. Daarom hebben we besloten ze het komend schooljaar te continueren. 

Hieronder een korte beschrijving van de speerpunten voor volgend schooljaar. 

Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) 

We hebben vorig schooljaar het EDI-model ingevoerd om de didactische vaardigheden van de 

leerkrachten te verbeteren en een actieve leerhouding te stimuleren bij de kinderen. De kinderen en 

leerkrachten zijn inmiddels bekend met de structuur van het instructiemodel. Volgend schooljaar 

voeren we dit instructiemodel verder in en houden we de observaties en klassenbezoeken in stand, 

om tot een goede borging te komen. 

Wereldoriëntatie 

Er zijn inmiddels drie wereldoriëntatiemethoden geselecteerd die we in het nieuwe schooljaar gaan 

uitproberen. Aankomend schooljaar wordt er een definitieve keuze gemaakt.   

Meerbegaafdheid 

In november staat een teamscholing gepland waarin de nieuwste inzichten over hoog- en 

meerbegaafdheid aan bod komen. We onderzoeken waar we ons huidige beleid in kunnen 

verbeteren, zodat we onze leerlingen een goed aanbod kunnen blijven bieden met optimale 

uitdaging-/ontwikkelkansen. 

Visie op onze katholiek identiteit 

We toetsen of onze visie op de katholieke identiteit nog aansluit bij de methode die we momenteel 

gebruiken. We kijken kritisch wat de methode ‘Trefwoord’ ons biedt en of er mogelijke andere 

manieren zijn om beter aan te sluiten bij onze katholieke visie. Hierover nemen we aankomend 

schooljaar een besluit. 

Ouder- en ouder-kindgesprekken 

De pilot met de nieuwe aanpak van de ouder- en de ouderkindgesprekken heeft door de coronacrisis 

te kort gelopen om een goed beeld te krijgen. Daarom hebben we besloten ermee verder te gaan op 

het moment dat ouders weer in de school welkom zijn. We hopen dat we eind schooljaar 2020-2021 

een goed beeld hebben gekregen of deze aanpak een goede afstemming onderling bevordert en 

bepalen dan ook pas of we ermee gaan werken. Tevens nemen we de ouder-kindgesprekken mee in 

onze pilot. Er worden op vrijwillige basis meer oudergesprekken gevoerd waarbij het kind aanwezig 

mag zijn. We willen hiermee de verantwoordelijkheid van het eigen leerproces van het kind 

bevorderen.  

ICT-ontwikkelingen 

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

We kijken hoe we deze positieve ontwikkeling kunnen voortzetten binnen ons onderwijs. 

Kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs 

Een leerteam onderzoekt hoe we de kwaliteit van ons rekenonderwijs kunnen verbeteren en stelt 

hiervoor een plan van aanpak op voor de komende twee schooljaren. 



Bewegend leren 

Een leerteam onderzoekt hoe bewegend leren in ons onderwijs geïntegreerd kan worden. Er worden 

lessuggesties geboden om het denkproces van de leerlingen middels bewegen te stimuleren. 

Schrijfonderwijs 

Er is twee jaar geleden een beleid over het schrijfonderwijs opgesteld. Dit beleid wordt geëvalueerd 

en mogelijk bijgesteld.  

Techniek 

Techniek krijgt aankomend schooljaar extra aandacht, zodat de kinderen met diverse vormen van 

techniek kennismaken. Onze techniekcoördinator geeft in elke groep een inspiratieles en er worden 

groepsdoorbroken techniekmiddagen georganiseerd. 

  


