
 

 

 
 

 
 
 

 

o Actieonderzoek wordt uitgevoerd voor het begrijpend leesonderwijs.  
o 0 meting kwaliteit van het lesgeven volgens de principes en lesfasen van 

EDI bij de rekenlessen.  

 
❖ Verzamelen wetenschappelijk literatuur m.b.t. keuze begrijpend 

leesonderwijs. 
❖ Enquête bij het team t.a.v. keuze werkwijze voor begrijpend leesonderwijs.  
❖ Lesobservaties worden afgenomen m.b.t. principes en lesfasen van EDI bij 

rekenlessen. *&** 
❖ Leerkrachten  1 t/m 8 leren rekenlessen voor te bereiden In Prowise.   
 
▪ In stuurgroep onderzoek naar verbeteren begrijpend leesonderwijs  
▪ Leerkrachten bestuderen theorie uit boek EDI 2.0 en delen dit met elkaar. 
▪ Leerkrachten bereiden in leerteams rekenlessen voor volgens EDI principes 

en EDI lesfasen. 
▪ Leerkrachten ontvangen individuele feedback na observaties EDI 

rekenlessen. 
 
➢ Ambitiekaart begrijpend lezen voor 2023-2024 is opgesteld. ** 
➢ Er worden kwalitatief hoogwaardige (reken) lessen gegeven volgens de 

principes en lesfasen van EDI met een concreet lesdoel, kraakheldere 
instructie en actieve leerlingen.  

➢ Besluit of rekenlessen  voortaan wel of niet worden voorbereid in Prowise.  
➢ De eerste opzet van Enigma kwaliteitskaart EDI bij rekenen is uitgewerkt.** 

o Onderzoek of er aanvullend op het  PBS aanbod een programma voor sociale vaardigheden 
wenselijk is.  

o Onderzoeken waar en hoe onze PBS aanpak past in het Gezonde School thema welbevinden. 
 
❖ Observaties, metingen en enquêtes maken het succes van de huidige PBS aanpak inzichtelijk.  
❖ Oriëntatie op mogelijk aanvullende programma’s sociale vaardigheden.  
❖ Verzamelen van wetenschappelijke literatuur t.a.v. PBS  met een aanvullend programma. 
❖ Kennis verzamelen over de Gezonde School-aanpak in het algemeen. 
 
▪ De verworven kennis over PBS met aanvullende programma’s wordt tijdens studiedagen gedeeld. 
▪ De verworven kennis t.a.v. PBS in combinatie met welbevinden wordt tijdens studiedagen 

gedeeld. 
 
➢ Besluit is genomen t.a.v. wel of geen aanvullende methode sociale vaardigheden naast PBS. 
➢ Koppeling Gezonde school thema welbevinden en PBS is gemaakt.  
➢ Kwaliteitskaart regels & routines is opgesteld en vastgesteld. ** 
 

o De resultaten van de leesopbrengsten & observaties worden geanalyseerd 
en waar nodig omgezet in acties. 

 
❖ Doorgaande lijn rekenonderwijs van gr 2 naar gr 3 verder uitwerken.  
❖ Leerkrachten 3 t/m 8 bereiden de rekenlessen voor in de draaiboeken van 

WIG 5.  
❖ Leerkrachten noteren relevante zaken uit hun observaties in draaiboeken. 
❖ De leerkrachten geven stapsgewijze instructie. 
❖ De leerkrachten formuleren steeds een inhoudelijk lesdoel/leesdoel bij 

technisch leeslessen. 
 
▪ Expertleerkracht rekenen bespreekt inhoudelijk in de leerteams de 

werkwijze van de draaiboeken uit WIG5.   
▪ Expertleerkracht taal deelt tijdens studiedag de opbrengsten van de 

observaties technisch lezen. 
 

➢ Doorgaande lijn van rekenen gr 2 naar gr 3 is in rekenbeleidsplan 
opgenomen. 

➢ Voor rekenen behaalt iedere leerling 1F niveau en minimaal 75%  op 1S 
niveau. 

➢ De nieuwe schoolambities rekenen zijn opgesteld.* Er wordt minimaal 
voldaan aan 75% in I, II en III niveau.  

➢ Kwaliteitskaart rekenen is gemaakt met werkwijze draaiboeken.** 
➢ Kwalitatief hoogwaardige technisch leeslessen met aandacht voor 

leesbevordering en literatuureducatie.  
➢ Kwaliteitskaart technisch leesonderwijs is opgesteld.** 

 
 
 
 

 
o Actieonderzoek cyclus:  wat wij nog moeten doen om te voldoen aan de SLO doelen 

voor cultuureducatie.  
o Onderzoek naar het aanbod W&T en O&O in doorgaande leerlijn voor groep 1-2-3-4. 
 
❖ Uitwerken van de visie op cultuureducatie. 
❖ Uitwerken integratie cultuureducatie binnen huidige lesaanbod.   
❖ Lesaanbod W&T en O&O groep 1-2-3-4 wordt concreet gemaakt in doelen, 

activiteiten en materialen. 
 
▪ Kartrekkers informeren het team over de visieontwikkeling cultuureducatie.  
▪ Het uitgewerkte lesaanbod W&T en O&O groep 1-2-3-4 wordt gepresenteerd aan het 

team; zo ontstaat draagkracht. 
 
➢ Gemeenschappelijke visie op cultuureducatie is uitgewerkt en vastgesteld.  
➢ Ambitiekaart 2023-2024 implementatie van de visie op cultuureducatie is opgesteld.  
➢ Het huidige aanbod W&T en O&O voor de groepen 1-2 is geborgd. 
➢ Het aanbod voor de groepen 3-4 sluit aan bij het aanbod van de groepen 1-2. 

o O-meting door het invullen van de roadmap High Performing Schools. 
o Waarderend onderzoek starten m.b.t. het werken in leerteams.  
o Ouderraadpleging organiseren t.a.v. draagkracht realiseren voor 

wereldonderwijs conform Optimus koersplan Wereldonderwijs.  
o Onze huidige organisatiestructuur afzetten t.o.v. nieuwe beroepsstandaard 

intern begeleider profiel. 
 
❖ Literatuur bestuderen t.a.v. High Performing Schools & werken in leerteams. 
❖ Inrichten stuurgroep Enigma kwaliteitsaanpak. 
❖ Prioriteren en opstellen van een aantal kwaliteitskaarten. 
❖ Bestuderen nieuwe beroepsstandaard intern begeleider als 

kwaliteitscoördinator. 
 
▪ Dialoog met team over het werken in High Performing Schools en leerteams. 
▪ Dialoog met ons team huidige organisatiestructuur t.a.v. nieuwe 

beroepsstandaard intern begeleiding. 
  
➢ Ambitiekaart 2023-2024 en verbeterplan opstellen t.a.v. High Performing 

school en werken in leerteams.* 
➢ Volledig en goed doorlopen van de Enigma kwaliteitsaanpak en voortgang en 

opbrengsten van schoolontwikkeling worden gedeeld met onze stakeholders. 
➢ Draagkracht realiseren voor wereldonderwijs conform Koersplan Optimus. 
➢ Rollen van directie, intern begeleider en expertleerkrachten zijn duidelijk 

binnen onze nieuwe organisatiestructuur. 


