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Evaluatie projecten 
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Implementeren 
Onderwijs (uitfaseren)  |  pedagogisch handelen 

Zorgcyclus 

Tijdsplanning 

augustus In elke groepsmap is het meest recent ingevulde schema 
voor de indeling van de leerlingen terug te vinden.  

leerkrachten 

 
November: Er zijn afspraken gemaakt voor de indeling van de groepsmappen. De 
verschillende formats staan in 'zo werken wij met' Hierin staat ook het schema indeling. 
Dit is ingevuld bij het maken van de groepsnotitie,. 
De verwachting is dat elke groepsmap eind november het schema bevat. 
december: elke groepsmap bevat het schema. 

  
augustus In elke weekplanning staat welke doelen en welke 

methoden gebruikt worden voor de begeleiding van de 
zorgleerlingen 

leerkrachten 

 
Er wordt sinds dit schooljaar gewerkt met Klasseplan. Er is een uniforme weekplanning. 
De methoden en leerlijnen zijn voor 80 % geladen voor de groep. De doelen voor de 
zorgleerlingen zijn nog onvoldoende ingevuld. 
Dit is in de laatste zorgvergadering besproken. De komende 4 weken gaat de IB hierop 
aansturen. 
december: Er is verbetering in het invullen van de doelen voor de zorgleerlingen. Het is 
echter nog niet voldoende. IB en directie blijven sturen. 
mei: het blijft nog lastig voor de leerkrachten om de doelen voor de zorgleerlingen in te 
vullen. Er zijn nog grote verschillen tussen de leerkrachten. 
Juli: met het vertrek van onze IBér hebben we de methodiek geëvalueerd. het levert 
meer plannen op dan wenselijk is. Soms heeft het merendeel van een klas een plan. Iom 
onderwijskwaliteit is besloten de methodiek aan te passen.  

  
aug - okt Er is een eenduidige en compleet gevulde groepsmap in alle 

groepen. 
leerkrachten 

 
Zie boven. Op dit moment zijn de groepsmappen voor ca 75% gevuld. De verwachting is 
dat dit eind november gereed is. 
December: alle groepsmappen zijn gevuld zoals is afgesproken. 

  
aug - okt Er zijn volledige weekplanningen bij alle leerkrachten leerkrachten 

 
Oktober: Met behulp van Klassenplan hebben alle leerkrachten een volledige 
weekplanning gemaakt 
. 

  
aug - jan Er zijn duidelijke registratieformulieren voor alle 

toetsresultaten en observaties met de daarbij behorende 
normen voor het invullen. 

Zorg 

 Er zijn uniforme registratie mogelijkheden voor de methodetoetsen en de niet methode 
toetsen in Parnassys en in Basispoort. Voor de overige toetsen zijn we aan het 
uitproberen welke formulieren het beste werken.Zodra daar duidelijkheid over is, 
worden de normen voor het invullen opgesteld en vastgelegd in 'zo werken wij met'. Er 
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is tijdens een vergadering gesproken over de normering van de 'eigen' toetsen. 
Dit punt is afgerond in 2018.  

  
sep - okt Alle leerkrachten hebben de beschikking over een format 

van een schema voor de indeling van de leerlingen in de 
verschillende zorgniveau's. 

Zorg 

 
November: Dit schema is besproken met de leerkrachten en opgeslagen in 'zo werken 
wij met groepsnotitie'. 
December: alle leerkrachten hebben het schema ingevuld voor hun klas. 

  
sep - okt Er zijn normen voor het opstellen van de groepsnotitie 

beschikbaar voor de leerkrachten. 
Zorg 

 
November: Er is een format voor het opstellen van de groepsnotitie en een document 
over tips over het invullen daarvan.Dit staat in 'zo werken wij met, groepsnotitie'. 
December: alle leerkrachten hebben de groepsnotitie ingevuld zoals gevraagd. 

  
sep - jul Alle leerkrachten hebben in oktober de groepsnotitie voor 

hun groep opgesteld die voldoet aan de daarbij behorende 
normen. Deze groepsnotities zijn binnen 4 weken na de 
citotoetsen aangevuld met de nieuwste informatie. 

leerkrachten 

 Oktober: Alle leerkrachten hebben in oktober hun groepsnotitie opgesteld. Deze is 
besproken tijdens de groepsbespreking in oktober. 
Februari:Alle leerkrachten hebben in februari-maart hun groepsnotitie opgesteld. De 
toetsperiode is later gestart ivm het inspectiebezoek eind januari. Een vroege 
krokusvakantie was een belemmering om alles in februari af te kunnen ronden. De 
groepsnotitie is besproken tijdens de groepsbespreking in maart. 
 
We hebben de groepsnotities aangepast aan de nieuwe werkwijze en een herstart 
gemaakt in mei tot juli 2019 
 
Het onderwerp blijft open staan omdat we er nog mee bezig zijn.  

  
okt - jun In elke groepsnotitie is er een recent schema voor de 

indeling van de leerlingen in de verschillende zorgniveau's. 
leerkrachten 

 
Oktober: In elke groepsnotitie was een recent schema geplaatst. 
Februari: In elke groepsnotitie was een recent schema geplaatst 
Juli: 

  
okt - jul De registratieformulieren worden volgens de opgestelde 

normen ingevuld 
leerkrachten 

  
december Het protocol voor de Citoafname wordt besproken in de 

zorgvergadering van december. 
Zorg 

 
Het protocol voor de Cito afname is niet besproken in december 2018. De vergaderingen 
waren gevuld met de voorbereidingen voor het inspectiebezoek. 
Het protocol voor de Cito afname is vervolgens wel besproken tijdens de 
zorgvergadering van 16 mei.  

  
dec - jun Er is voor alle groepen en alle vakken de nieuwste Citotoets Zorg 
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(3.0) beschikbaar. 

 
December: alle 3.0 Citotoetsen zijn aangeschaft. 

  
jan - jun Alle leerkrachten gebruiken de nieuwste Cito toetsen (3.0) leerkrachten 

 
Alle nieuwe 3.0 toetsen zijn aangeschaft en worden door de leerkrachten gebruikt.  

  
jan - jul Alle leerkrachten hebben binnen 2 weken na de afname van 

de citotoetsen een analyse gemaakt van de resultaten. 
leerkrachten 

 
Dit stuk is opgepakt en geregeld. In de praktijk werkt het beste als IB /directie termijnen 
met vaste data stelt.  

  
Meetbare resultaten 

- Alle leerkrachten (100%) hebben een volledige weekplanner. 
- In alle groepen (100%)wordt er een eenduidige groepsmap gebruikt. 
- Alle leerkrachten (100%) hebben de beschikking over duidelijke registratieformulieren voor alle 
toetsresultaten en observaties met de daarbij behorende normen voor het invullen. 
- De registratieformulieren worden volgens de opgestelde normen ingevuld (80%). 
- Er is voor alle groepen en alle vakken de nieuwste Citotoets (3.0) beschikbaar (100%) 
- Alleen de nieuwste Citotoetsen worden gebruikt (100%) 
- Het protocol voor de Citoafname wordt besproken in de zorgvergadering van december(100%) 
- Alle leerkrachten (100%) hebben de beschikking over de normen voor het opstellen van de 
groepsnotitie. 
- Alle leerkrachten (100%) hebben in oktober de groepsnotitie voor hun groep opgesteld die voldoen 
aan de daarbij behorende normen. - Alle leerkrachten (100%) hebben de beschikking over het format 
voor de analyse van de citotoetsen met daarbij de eisen waaraan de analyses moeten voldoen. 
- Alle groepsnotities (100%) zijn binnen 4 weken na de citotoetsen aangevuld met de nieuwste 
informatie. 
- Alle leerkrachten (100%)hebben binnen 2 weken na de afname van de citotoetsen een analyse 
gemaakt van de resultaten. 
- Alle leerkrachten (100%) hebben de beschikking over een format van een schema voor de indeling 
van de leerlingen in de verschillende zorgniveau's. 
- In elke groepsnotitie (100%) is er een recent schema voor de indeling van de leerlingen in de 
verschillende zorgniveau's. 
- In elke groepsmap (100%) is het meest recente schema voor de indeling van de leerlingen terug te 
vinden. 
- In elke weekplanning staat welke doelen (80%) en welke methoden worden gebruikt voor de 
begeleiding van de zorgleerlingen. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Alle leerkrachten stellen in oktober een goed samenhangende groepsnotitie op. Hierin staan de 
sociaal emotionele kenmerken en de didactisch kenmerken van de groep en enkele individuele 
leerlingen vermeld. De daarbij horende behoeften worden ook vermeld, waarbij er een goede 
samenhang is tussen de kenmerken en de behoeften. 
Naar aanleiding van de analyse van de toetsen in de vorige periode wordt een overzicht gemaakt van 
de zorgniveau 2 en 3 leerlingen. Ook de leerlingen met meer didactische behoeften worden daarin 
vermeld. 
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Met behulp van Klassenplan wordt een jaarplanning gemaakt van de doelen voor de verschillende 
vakken. De leerkrachten voegen zelf de doelen en werkwijze voor de zorgniveau 2 en 3 leerlingen en 
de leerlingen met meer didactische behoeften toe. De groepsmappen bevatten 
registratieformulieren voor zowel de methode en niet-methode gebonden toetsen. Waar geen 
methodegebonden toetsen meer gebruikt worden, worden de resultaten van observaties en overige 
prestaties bijgehouden op daarvoor bestemde formulieren. Hierbij is het belangrijk dat in alle 
groepen dezelfde formulieren worden gebruikt. Voor de kleuters kan weer een uitzondering 
gemaakt. 
Er wordt getoetst met de meest recente Cito toetsen (3.0), zodra die beschikbaar zijn, volgens de 
meest recente protocollen.  
Alle leerkrachten stellen hulpplannen op voor de zorgniveau 3 leerlingen. Deze plannen worden kort 
en krachtig geformuleerd. Er worden zowel lange als korte termijn doelen gesteld. De lange 
termijndoelen worden maximaal 2x per jaar getoetst, meestal met behulp van Citotoetsen. De korte 
termijn doelen zijn concrete doelen, meestal opgesteld in de vorm van leerdoelen uit de betreffende 
leerlijn. De korte termijn doelen worden elke 4-6 weken geëvalueerd en bijgesteld(afhankelijk van 
het gestelde doel). Het toetsen van in welke mate de korte termijn doelen zijn behaald, kan 
gebeuren op verschillende, door de leerkrachten gekozen, manieren gebeuren. Het is aan de 
professionaliteit van de leerkracht om te bepalen of een leerling een leerdoel wel of niet voldoende 
bereikt heeft . De leerkrachten zijn getraind in het stellen van haalbare doelen en het SMART 
formuleren. Ze zijn in staat om doelen te bepalen die samenhangen met de problematiek van de 
leerling en het bedenken van een aanpak die specifiek gericht is op het behalen van deze doelen.  
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Ontwikkelen 
Onderwijs (uitfaseren)  |  pedagogisch handelen 

Pedagogisch handelen bij EGO 

Tijdsplanning 

september eerste bijeenkomst pedagogisch tact leerkrachten 
  
oktober tweede bijeenkomst pedagogisch tact leerkrachten 

 
Elke leerkracht schrijft een opdracht aan zichzelf, deze wordt elke bijeenkomst 
uitgebreid. Deze deel je ook met je critical friend binnen het team. We hebben de 3 
psychologische basisbehoeften besproken (relatie, competentie en autonomie) en 
leerkrachten gaan hierover in gesprek met hun klas. Wanneer ben je de leerkracht die 
je wilt zijn en wanneer niet, hoe kan je hier verandering in aanbrengen? 

  
november derde bijeenkomst pedagogisch tact leerkrachten 
  
december vierde bijeenkomst pedagogisch tact leerkrachten 

 
December: Aanstaande vrijdag gaan we de vertaling naar de praktijk inzetten. 
Herkennen en omzetten naar passende werkvorm. 

  
februari vijfde bijeenkomst pedagogisch tact leerkrachten 

 Dit was de laatste bijeenkomst, maar voor ons een startpunt om hier verder mee te 
gaan. De presentaties zijn door iedereen gedaan. Maar omdat ze in willekeurige 
groepen zijn gedaan hebben we elkaars presentatie niet gezien. Dat zou ik graag alsnog 
willen organiseren. Komende periode hebben we van de inspectie een herstelopdracht 
op gebied van didactisch handelen en zicht op ontwikkeling en begeleiding. Ik zie veel 
raakvlakken tussen PT en het herstelprogramma. Zelf zal ik de eerste bijeenkomsten, 
die ik heb gemist omdat ik toen nog niet in dienst was, inhalen in Emmen. 
 
Wat het tot nu toe heeft gebracht is nieuwe inzichten. Leerkrachten in hun kracht met 
nieuw gereedschap in de rugzak. Eigenlijk omdenken in het onderwijs. Maar ook kijken 
naar wat er zich voor je neus afspeelt. En niet alleen kijken maar er ook naar handelen. 
Signaleren van kansen om aan te sluiten bij kinderen. Kansen om lessen scherper te 
maken. Kinderen ZIEN! We gaan de komende periode met IB, begeleiding dor Erna 
Damhof en directie klassen bezoeken en observaties doen. Maar tegelijk nemen we in 
de evaluatie mee het stuk PDCA in de planning van gekozen aanpak op individueel 
kindniveau.  

  
Meetbare resultaten 

* alle collega's zijn aanwezig tijdens de cursusmomenten 
* gemaakte opdrachten leiden tot beleidsafspraken  

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Traject Pedagogische Tact. 
 
‘Alle leraren willen dat kinderen gelukkig zijn en met plezier naar school komen… 
Alle leraren willen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen  
Alle leraren willen dat kinderen een positief en reëel zelfbeeld ontwikkelen 
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Alle leraren willen dat kinderen zelfvertrouwen en veerkracht ontwikkelen 
Alle leraren willen dat kinderen opgroeien tot autonome volwassenen die vanuit een morele 
verbondenheid met anderen, een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving 
Vanzelfsprekend moet een leraar daarom beschikken over goede didactische kennis en 
vaardigheden, vanzelfsprekend moet het klassenmanagement in orde zijn, moeten de lessen goed 
worden voorbereid, maar… 
Bij pedagogische tact zien we de pedagogische omgang van leraren met hun leerlingen als dé kern 
van het werk. Het soort omgang dat vraagt om openheid, vertrouwen, moreel bewustzijn, om 
ontspannen aanwezig te zijn met een scherp bewustzijn van wat zich afspeelt en wat dat van je 
vraagt, om van daaruit tactvol te kunnen handelen.  
Pedagogisch Tact is ‘op het goede moment de juiste dingen doen, ook in de ogen van de leerling’ 
Vóór alles betekent dat, dat de leraar in contact met zichzelf moet staan, verbonden moet zijn met 
zichzelf 
Wie verbonden is met zichzelf, weet wie en hoe hij is, weet wat zijn innerlijke drijfveren zijn, weet 
welke leraar hij wil zijn en wat hij ziet als zijn pedagogische opdracht, weet wat hij kan en nog kan 
ontwikkelen,  
Verbondenheid met jezelf gaat over zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfwaardering, zelfrespect en 
kritische zelfverantwoordelijkheid… 
Wie verbonden is met zichzelf durft voor alles te vertrouwen op zijn interne kompas en zijn innerlijk 
weten, op zijn intuïtie die hij iedere dag blijft ontwikkelen.. 
De leraar die verbonden is met zichzelf, probeert vanuit goed afgestemde relaties, zijn leerlingen te 
‘raken’, hen uit te dagen, te begeleiden en te ondersteunen om verbonden te raken met zichzelf, met 
anderen en met de wereld om hem heen 
Onze missie is dat ieder kind zich gezien , gehoord, gekend en begrepen voelt, 
Dat ieder kind weet, merkt, voelt dat hij er toe doet, dat hij erbij hoort 
Dat ieder kind mag zijn wie hij is om te worden wie hij wil zijn 
Dat ieder kind zich verbonden voelt, en 
Dat niet één kind wordt buitengesloten’ 
Het pedagogisch tacttraject is daarom ten eerste en vooral een persoonlijk ontwikkelingstraject zich 
richt op de ontwikkeling van de leraar als zijn eigen instrument, op de leerling als actor en op de 
kwaliteit van de interactie tussen die leraar en zijn leerlingen. 
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Ontwikkelen 
Onderwijs (uitfaseren)  |  didactisch handelen 

Didactisch handelen  

Tijdsplanning 

oktober Activerende werkvormen en betrokkenheid verhogende 
factoren worden besproken op vergadering 8 okt. 

leerkrachten 

 
Oktober: tijdens de vergadering zijn de activerende werkvormen en de betrokkenheid 
verhogende factoren besproken. Naar aanleiding daarvan zijn wisbordjes en stiften 
aangeschaft. Er is een waaier van verschillende coöperatieve werkvormen uitgedeeld. 
Diverse werkvormen zijn besproken op de uitvoerbaarheid en effectiviteit. 

  
Meetbare resultaten 

- IB en directie gaan samen op klassenbezoeken voeren hierna gesprekken met de leerkrachten 
waarbij de speerpunten en de tips en tops hierin centraal staan. 
- Er is betrokkenheid te zien tijdens de lessen 
- Er zijn verschillende didactische werkvormen te zien tijdens de lessen 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Het didactisch handelen van de leerkrachten verbeteren en het repertoire uitbreiden: 
zelfstandig en betekenisvol werken, onderwijs in leer- en denkstrategieën, 
differentiatiemogelijkheden, efficiënt werken met combinatiegroepen, Igdi-model 
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Ontwikkelen 
Onderwijs (uitfaseren)  |  gepersonaliseerd leren 

Gepersonaliseerd leren/ Ervaringsgericht onderwijs 

Tijdsplanning 

september Uitwerken Leerlijn spelling en de invulling hiervan in de 
klas 

leerkrachten 

 
De leerlijn voor spelling is uitgewerkt voor alle groepen. 
De afspraken staan in de borgingsmap: "Zo werken wij met....". Als de afspraken 
worden geëvalueerd, dan wordt het resultaat weer bijgewerkt in de borgingsmap.  

  
Meetbare resultaten 

We organiseren 7 ateliers van 3 weken op vrijdagmiddag (13.45-14.45) in de groepen 5 t/m 8 
(gepland in de kalender) 
We organiseren 7 ateliers van 3 weken op donderdagmiddag in groep 1 t/m 4 in dezelfde weken als 
de bovenbouw 
We organiseren 5 keer een forum op woensdagochtend (gepland in de kalender) 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Werken met alle werkvormen van het ervaringsgericht onderwijs vanuit de uitgangspunten 
welbevinden en betrokkenheid. 
Competentie, autonomie en relatie zijn de kapstokken voor ons onderwijs. Het doel is dat alle 
kinderen de mogelijkheid te bieden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen (Het mooiste dat 
een kind kan worden is zichzelf). 
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Ontwikkelen 
Onderwijs (uitfaseren)  |  identiteit 

Identiteit gebeden 

Tijdsplanning 

september • Coördinator identiteit introduceert plan in team  Identiteit 

 
Plan geïntroduceerd tijdens teamvergadering: 13 september 2018 
Team kan zich vinden in het plan en is van mening dat het belangrijk is dat we een 
doorgaande lijn wat betreft het bidden op school ontwikkelen. 

  
september Bijeenkomst Tom Knippers: bidden en werkwijze 

Trefwoord 
leerkrachten 

 Afspraken uit de bijeenkomst Identiteit op 18 september 2018: 
Bidden/dagopeningen: gewenste situatie 

•  
 
Wij maken uit Trefwoord wekelijks de keuze uit minstens 1 Bijbelverhaal. 

 

• Wij beginnen en eindigen alle schooldagen met gebed. Dit kan in de vorm van 
een gebed, uit Trefwoord, zelfgemaakt, het Onze Vader, maar het kan ook een 
lied zijn. 

• Wij besteden wekelijks aandacht aan het bidden van het Onze Vader. De 
leerlingen maken voor het bidden een kruisteken. Tijdens het bidden houden 
we onze ogen gesloten.  

• In de maanden oktober en mei (Mariamaanden) besteden we ook aandacht aan 
het bidden van het Weesgegroet. 

 

• We steken de groepskaars aan bij speciale momenten – droevige, blije, 
dankbare – Het staat eenieder vrij om de groepskaars ook aan te steken bij 
momenten die voor de groep belangrijk zijn. Dit kan zijn bij de start van de 
week, maar ook als bv. een gezamenlijk doel is behaald. 

• Voor het eten tijdens het overblijven, wordt in alle groepen het Onze Vader 
gebeden. Truus informeert de overblijfouders hierover. De overblijfouders 
krijgen de tekst op een kaartje. (overblijfouders geïnformeerd op 20 september 
2018) 

• De komende weken gaan wij in de groepen aan de slag met verschillende 
vormen van bidden.  
Van deze vormen en de uitvoering houden we een overzicht (dit kan beknopt) 
bij. Op de bijeenkomst met Tom Knippers op 8 november 2018 informeren we 
elkaar over de verschillende vormen van bidden die we hebben uitgevoerd en 
bespreken we hoe het is gegaan. Op deze manier kunnen we elkaar inspireren. 

• Tom Knippers schrijft visie. Wordt tijdens de bijeenkomst 8 november 2018 
besproken.  

 
  
oktober Klassenbezoek pastoraal team: het Onze Vader leerkrachten 

 
Donderdag 1 november 2018 heeft Pastor Nellie Hamersma een klassen bezoek 
gebracht aan de groepen 3,4,5-6-7 en 8. Het Onze Vader stond centraal. De groepen 
hebben actief deelgenomen aan het gesprek. Het bezoek is als positief en zinvol 
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ervaren. 
Maandag 5 november bezoekt pastor Nellie Hamersma groep 1-2. Het thema is dan Sint 
Maarten. 

  
november Bijeenkomst Tom Knippers: vormen van bidden  leerkrachten 

 
Visietekst bidden (concepttekst doorgesproken, op delen aangevuld en akkoord 
bevonden) 
- Zie gekoppeld bestand 
 
 
Bidden / dagopening: gewenste situatie. 
 
Wij beginnen en eindigen alle schooldagen met gebed. Dit kan in de vorm van een 
gebed, uit Trefwoord, zelfgemaakt, het Onze Vader, maar het kan ook een lied zijn. 
Het Onze Vader en Wees Gegroet krijgen een plek ergens in de week: werkwijze zie blz. 
2 
We steken de groepskaars aan bij speciale momenten – droevige, blije, dankbare – Het 
staat eenieder vrij om de groepskaars ook aan te steken bij momenten die voor de 
groep belangrijk zijn. Dit kan zijn bij de start van de week, maar ook als bv. een 
gezamenlijk doel is behaald. 
Voor het eten tijdens het overblijven, wordt in alle groepen het Onze Vader gebeden. 
Overblijfouders zijn geïnformeerd. De overblijfouders hebben de tekst op een kaartje. 
 
 
Bidden / dagopening: werkwijze rond de nieuwe ideeën 
 
De rest van het jaar gaan wij in de groepen aan de slag met verschillende 
vormen van bidden. Op 25 jan. in de identiteitsbegeleiding wordt kort uitgewisseld hoe 
de gekozen werkwijze opgepakt is. Eind van het jaar evalueren we het geheel. 
Pastor Nellie heeft met de kinderen al over het Onze Vader gewerkt en zal daarop 
doorgaan de volgende keer als ze in de klassen komt.  
Voor specifieke aandacht voor ‘stil worden’: het boekje ‘Stilteflipover’ is bekeken; het 
wordt niet aangeschaft; Tom Knippers zorgt voor enkele scans uit OB en BB (MB kiest 
welke het best past) en wie wil kan daar mee experimenteren. 
Deze visietekst en dit verslag inzake bidden en de afspraken daaromtrent komen op de 
BRIN te staan in de map ‘Identiteit’. Hiermee kunnen collega’s de afspraken 
terugvinden. Of het ook in de klassemap moet is aan de leerkrachten in de groepen. 

  
januari Klassenbezoek pastoraal team: verschillende 

gebedsvormen 
leerkrachten 

 
Deze activiteit is in verband met werkzaamheden pastores verschoven naar februari 
2019 

  
februari Klassenbezoek pastoraal team: verschillende 

gebedsvormen 
leerkrachten 

 
1 februari 2019: klassenbezoek Pastor Nellie Hamersma groep 2.  
Kringgesprek: over bidden - verschillende vormen van bidden - het ritueel van een 
kaarsje aansteken - rozenkrans. Kinderen waren actief betrokken. 



RKB De Schelp Schooljaarverslag 2018 - 2019 14 

26 februari 2019: Pastor Wubbels - klassenbezoek groepen 3 t/m 8. Pastor Wubbels 
heeft met de kinderen gesproken over verschillende vormen van bidden / voorwerpen 
zoals een bidbankje laten zien. Kinderen hebben vooral geluisterd.  

  
mei Doorgaande lijn bidden in document vastleggen Identiteit 

 
Evaluatie doorgaande lijn bidden besproken in bijeenkomst identiteit team 21 mei 
2019. 
 
In alle groepen wordt regelmatig het Onze Vader gebeden. De groepskaars wordt in alle 
groepen gebruikt.  
In de groepen 1-2 en 3 worden ook andere vormen van bidden toegepast. In de andere 
groepen is dit nog in ontwikkeling. Een aandachtspunt is de afspraak: in de maanden 
mei en oktober besteden we extra aandacht aan het Weesgegroet. 
 
 
De afspraken over bidden worden in de groepsmap van iedere groep opgenomen. 

  
Meetbare resultaten 

In de groepen worden op regelmatige basis de traditionele gebeden, gebeden. Zichtbaar in de 
lesplanning. 
In de groepen wordt op regelmatige basis aandacht besteedt aan verschillende vormen van 
bidden.Zichtbaar in de lesplanning. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Een doorgaande lijn in de traditionele gebeden.  
Leerkrachten en leerlingen geven bidden een plaats in verschillende vormen. 
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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

Verbeterplan nav inspectiebezoek 

Meetbare resultaten 
We kunnen een aantal zaken meten.  
Bij klassenbezoeken zien we dat er is nagedacht over de gekozen les/werkvorm. Deze geeft 
voldoende info om op leerling niveau slimme vervolgstappen te kunnen maken.  
In ons LVS zien we naast de analyse ook onderbouwde vervolgstappen.  
Regels mbt veiligheid en afspraken over gedrag zijn bij iedereen duidelijk en ze worden ook gelijk 
gehanteerd door de gehele school. Concreet nemen we oude afspraken door en controleren of ze 
nog juist zijn en passend zijn. Zo niet worden ze aangepast en worden ze onderdeel van de 
vergaderingen.  
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Kort samengevat. We willen voldoende scoren bij de nacontrole eind 2019 / begin 2020.  

 


