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Inleiding 
 

Zelf denken, samen doen 
Het schoolplan van BS De Ester in Escharen 2022 – 2026 is opgebouwd vanuit drie perspectieven, te 
weten (a) de basiskwaliteit, (b) het Koersplan van Optimus (2022 – 2026) ‘Optimus Wereldscholen, 
waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen’ en (c) de ambities van onze school, De Ester. We 
beschrijven hierin de thema’s die wij als team belangrijk vinden en die nodig zijn voor onze 
schoolontwikkeling. Deze schoolontwikkeling loopt parallel met de ontwikkeling die ons team 
doormaakt. We zijn een professionele leergemeenschap waarbij de onderwijskwaliteit en 
onderwijsorganisatie onze uitgangspunten zijn.  
 
Jaarlijks maakt het team van De Ester een jaarplan. Hierin staat waar we het betreffende schooljaar 
qua ontwikkeling mee bezig zijn. Het jaarplan is een afgeleide van het schoolplan. Aan het einde van 
het schooljaar evalueren we en stellen we bij. Op deze manier krijgt de PDCA-cyclus (plan – do – 
check – act) vorm en werken we aan kwaliteit op onze school. Dit schoolplan is opgesteld door de 
schoolleider in samenspraak met het team. Het schoolplan is vervolgens voorgelegd aan de 
medezeggenschapsraad.  
 
Noot: daar waar nodig verwijzen wij in dit schoolplan naar de betreffende bijlagen. 
 

1  Algemene informatie 
 

1.1  Optimus Primair onderwijs 
 
De Ester valt onder het bestuur van Optimus Primair Onderwijs. Optimus Primair Onderwijs bestaat 
uit 40 basisscholen, waaronder twee speciale scholen voor basisonderwijs, verspreid over de 
gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Oss. Binnen Optimus werken zo’n 670 medewerkers die 
onderwijs verzorgen voor circa 6.000 leerlingen. Meer informatie is te vinden op de website: 
www.optimusonderwijs.nl 
 
Missie Optimus: Hier gaan we voor 
 

Wij geven kinderen een fundamentele basis en helpen hen op te groeien tot 
gelukkige, zelfstandige en kritische wereldburgers. Gedurende hun hele 

schoolloopbaan zorgen we ervoor dat kinderen zich gezien voelen in hun etnische 
en culturele achtergrond en in hun geloof en levensovertuiging. Daarbij versterken 

we het bewustzijn en de vaardigheden van kinderen om vanuit hun persoonlijke 
moreel kompas in verbinding te staan met anderen en bij te dragen aan een 

duurzame samenleving én kenniseconomie. 
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Doen wat de bedoeling is 
De vier deugden die Plato en Aristoteles beschreven, Verstandigheid/Wijsheid, Moed, Gematigdheid 
en Rechtvaardigheid vormen de kernwaarden voor ons onderwijs, de manier waarop we (samen) 
werken en ontwikkelen. We zien deze waarden terug in de wijze waarop de kinderen zich 
ontwikkelen tot een kritische burger met een moreel kompas die duurzame keuzes maakt. 
 

Optimus: een vitale en duurzame organisatie 
In een veranderende omgeving is het belangrijk dat we toekomstbestendig en wendbaar zijn en 
blijven. Optimus is financieel gezond en zet de middelen optimaal in voor het primaire proces. We 
focussen op duurzaamheid en gaan meer aandacht besteden aan de Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties. Daarnaast is er aandacht voor de duurzaamheid van onze schoolgebouwen. 
 

Optimus: we vinden wat van onderwijs 
Onderwijs biedt leerlingen een breed fundament waarop zij kunnen voortbouwen in het voortgezet 
onderwijs. Wij bewaken de balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en nodigen hen uit tot leren. We vertrouwen in de 
kracht van de community en in de samenwerking van professionals en ouders om de school. De 
leraren zijn erop gericht het beste onderwijs te verzorgen en beschikken over actuele kennis en 
vaardigheden. 
 
In de koersnotitie Optimus Wereldscholen vormen 5 kernambities de richtsnoer voor de komende 
koersplanperiode: 
 
• We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs 
• We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op 
• We tillen het basisniveau omhoog 
• We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling 
• We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien 
 

Kwalificatie 

Persoons- 
vorming Socialisatie 

 
Vrijheid, 
verantwoordelijkheid, 
emancipatie…in 
democratisch perspectief. 

 
Overdracht kennis, 
vaardigheden, waarden 
en normen. 

 
Zich verhouden tot de 
wereld, tot cultuur, tot 
tradities, tot manieren van 
doen en van zijn. 

Waartoe dient onderwijs? 
Volgens onderwijspedagoog & -filosoof Gert Biesta 
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Deze ambities zijn de kapstok voor de doelen en ontwikkelingen die de komende periode op 
organisatieniveau en schoolniveau gerealiseerd gaan worden. 
 
(De koersnotitie Optimus Wereldscholen is te vinden op: Wereldscholen 2022-2026) 
 

1.2  De Ester 
 

Algemene kenmerken van de school 
BS De Ester ligt in het midden van het dorp Escharen en hoort bij de gemeente Land van Cuijk. Bij de 
opening in 1973 kreeg de nieuwe school de naam ‘De Ester’, een afgeleide van Escharen, in de 
volksmond genoemd ‘Esteren’.  
 
We vinden het belangrijk dat De Ester een veilige, verzorgde en plezierige omgeving is voor de 
leerlingen, hun ouders en het team. Het is een plek waar we prettig kunnen samenwerken. Rondom 
het gebouw is er voor de kinderen voldoende (groene) speelgelegenheid. Onze school staat open 
voor ouders en we proberen hen zoveel als mogelijk te betrekken bij het onderwijsleerproces en 
daar waar mogelijk ook bij schoolse activiteiten. 
 
Ons team bestaat naast de schoolleider uit vijf leraren, een leraar/taalcoördinator, een leraar/Intern 
Begeleider, een I-coach, een administratief medewerker en een conciërge. De school heeft een 
leerlingenraad, een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Op onze school hebben we vier 
combinatiegroepen, waarin de kinderen instructie krijgen op het niveau van de basisgroep van hun 
leerjaar. Daarnaast geven de leraren instructie aan kinderen die meer instructie nodig hebben 
(verlengde en/of intensieve instructie) en kinderen die verdieping en/of verrijking nodig hebben.  
 
Op school krijgen de kinderen dagelijks taal, rekenen, lezen en spelling. Door middel van thema’s 
oriënteren de kinderen zich op de wereld. Daarnaast werken we met de kinderen aan ICT, 
mediawijsheid en verkeer (we hebben het Brabants VeiligheidsLabel).  
 

Wie is de school  
Op onze school zitten voornamelijk kinderen uit Escharen en Grave. Op de teldatum (1 oktober 2021) 
waren dit 89 kinderen, 55 meisjes en 34 jongens. Onze schoolweging1 voor 2021 is 27,93 (dat is net 
boven het gemiddelde) met een spreidingsgetal van 5,35 (dit is gemiddeld). Dit betekent dat we op 
De Ester een ‘gemiddelde populatie’ hebben. Dit is ook terug te zien in onze uitstroomgegevens 
(2019 – 2020 – 2021) en het referentieniveau van 2021.  
 

 
1 De schoolweging is berekend aan de hand van het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddelde 
opleidingsniveau van alle moeders op school, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van 
moeder in Nederland en schuldsanering ja of nee.  
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Wij horen bij het Samenwerkingsverband Stromenland 2507. Samen met de netwerkondersteuner 
van Stromenland zorgen we voor een goede basisondersteuning op school en deskundige inzet als dit 
nodig is voor een kind of groep. In het schooljaar 2021 – 2022 kreeg De Ester voor twee kinderen een 
(kortdurend) arrangement en er lopen drie PAB’s (preventieve ambulante begeleiding). Er is in 2020 
een leerling verwezen naar het speciaal onderwijs. In 2020 is er één leerling vanuit REC 2 
ingestroomd op onze school.  
 

Waar staat de school voor 
Onze missie: 

‘Zelf denken, samen doen’ 

Onze visie: 
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Visie op leren 
 De Ester is een veilige en vertrouwde omgeving voor onze kinderen waarbij het team zo 
voorspelbaar mogelijk is. Dit is terug te zien in bijvoorbeeld het dagritme dat in elke groep zichtbaar 
is, reacties van de leraar op gebeurtenissen, school- en klassenregels. We hanteren daarnaast zoveel 
mogelijk vaste routines en rituelen. We besteden veel aandacht aan de omgang met elkaar. Dit 
gebeurt in de klassensituatie, bij vrijere momenten en buiten tijdens het spelen. Ook daarin reageren 
we voorspelbaar en zo mogelijk hetzelfde naar de kinderen. 

In de huidige samenleving is het belangrijk om kennis en vaardigheden te hebben en te 
weten hoe je deze verwerft (kwalificatie). Sommige dingen leer je vanzelf (bijvoorbeeld praten en 
luisteren), maar leren op school gaat niet vanzelf en kost moeite. We geven onze kinderen daarom 
instructie op de vaardigheden (cognitief, creatief, sociaal emotioneel) die ze moeten leren en 
oefenen dit vervolgens met de kinderen. Hierbij laten we zelf zien hoe je dit doet (dit noemen we 
modellen). Vervolgens oefenen de kinderen samen en/of zelfstandig en passen het geleerde toe om 
zich de vaardigheid eigen te maken.  
 Via ons onderwijs vormen we kinderen in normen, waarden, tradities en praktijken 
(socialisatie). Hiervoor gebruiken we de thema’s van Alles-in-1, maar bijvoorbeeld ook 
nieuwskringen, boekenkringen, het kijken van het jeugdjournaal en het organiseren van vieringen als 
bijvoorbeeld de Sinterklaasviering en activiteiten als bijvoorbeeld de Koningsspelen. We begeleiden 
de kinderen hierbij.   
 We dragen op school ook bij aan de vorming van de persoon van de leerling (personificatie). 
We vinden het belangrijk dat kinderen burgers worden die actief deel kunnen nemen aan de 
maatschappij (actief burgerschap), zelfbewust en assertief zijn.  Leerlingen van de groepen 5 tot en 
met 8 kunnen zitting nemen in de leerlingenraad en meepraten over zaken die kinderen aangaan op 
school. We maken de kinderen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces door het voeren van 
gesprekken met kinderen en ouders. Wij begeleiden onze kinderen tot personen, die zelfstandig in 
staat zijn om informatie kritisch te bekijken, zodat ze zich een eigen mening kunnen vormen, deze 
durven te uiten en kunnen presenteren. 
 
Visie op leren organiseren 

We organiseren het leren op De Ester in jaargroepen. De kinderen krijgen les op het niveau 
dat bij hun leeftijd past (tenzij anders noodzakelijk is). We hebben vier combinatiegroepen die qua 
leeftijd bij elkaar passen op sociaal emotioneel gebied, te weten: groep 1 – 2, groep 3 – 4, groep 5 – 6 
en groep 7 – 8. Tijdens het doe-circuit en creacircuit werken de kinderen regelmatig groep 
doorbrekend, omdat we vinden dat kinderen van en met elkaar kunnen en moeten leren en elkaar 
op deze manier leren helpen. Dit is afhankelijk van de activiteit van dat moment.  

De kinderen zitten in een groepsopstelling. Hierdoor kunnen zij elkaar helpen en elkaar 
vragen stellen. Tijdens instructies maakt de leraar gebruik van instructietafels. Op deze manier 
krijgen de kinderen in een kleine setting instructie en heeft de leraar goed zicht op wat de kinderen al 
kunnen of waar ze hulp bij nodig hebben.  

We maken tijdens de instructies van de cursorische vakken (taal, rekenen en lezen) gebruik 
van de manier van de directe instructie: introductie (benoemen doel en ophalen voorkennis), 
instructie (uitleggen, voordoen en hardop denken), begeleide inoefening (samen oefenen), 
zelfstandig verwerken en evalueren. De kinderen krijgen bij het evalueren feedback op hun 
leerproces van anderen waarmee ze zich kunnen verbeteren. Ze leren ook om feedback te geven 
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waar de ander van kan leren. We maken gebruik van activerende en coöperatieve werkvormen om 
het leerdoel te bereiken.  

Het werken in een professionele leergemeenschap (PLG)maakt dat we wetenschappelijk 
onderzoek toepassen in ons onderwijs. Op deze manier is ons curriculum in ontwikkeling en maken 
we gebruik van moderne leermaterialen.  
 
Visie op professionaliteit 
 Op De Ester hechten we veel waarde aan samenwerken. We werken als PLG aan onze 
onderwijsinhoud. Dit doen we samen vanuit ons vakmanschap, een gemeenschappelijke visie en een 
eenduidige werkwijze. Daarnaast vraagt het organiseren van diverse activiteiten (vieringen, 
afsluitingen etc.) om samenwerking, transparante communicatie, integriteit en collegialiteit. We 
staan open voor feedback; deze helpt ons om ons onderwijs verder te verfijnen en verbeteren.  
 We vinden het belangrijk om onszelf als team, maar ook als individu steeds verder te 
ontwikkelen. Dit geven we vorm door gezamenlijke studiedagen, die altijd in het teken staan van de 
schoolontwikkeling. Daarnaast heeft elk teamlid de mogelijkheid om deel te nemen aan 
scholingsactiviteiten binnen en buiten Optimus Primair Onderwijs.  
  
Visie op veranderen  

In de PLG werken we aan het optimaliseren van ons onderwijs. Dit betekent dat we 
regelmatig vakgebieden onderzoeken en de laatste wetenschappelijke inzichten toepassen. Dit doen 
we bijvoorbeeld naar aanleiding van analyses van de resultaten op onze school. Zijn we op de juiste 
manier bezig of vragen de laatste inzichten juist om een veranderaanpak? 
We onderzoeken dit door artikelen te zoeken die de laatste inzichten beschrijven naar aanleiding van 
gedegen (wetenschappelijk) onderzoek. Als we tot het inzicht komen dat verandering gewenst is, 
volgen we altijd dezelfde strategie. We zoeken naar de laatste theorieën, bespreken deze en 
beschrijven welke werkwijze we (gaan) hanteren.  

We maken voor deze beschrijving gebruik van kwaliteitskaarten. Op deze kwaliteitskaart 
staat in elk geval beschreven: het doel, de relatie met het Koersplan van Optimus (indien van 
toepassing), aanpak en extra informatie. De kwaliteitskaart bespreken we vervolgens regelmatig om 
deze te verfijnen tot we tevreden zijn over de nieuwe aanpak en resultaten hiervan. Op deze manier 
werken we volgens de PDCA-cyclus (plan – do – check – act) en borgen we wat we doen. We 
beschrijven op de kwaliteitskaarten ook procedures die veelal hetzelfde verlopen, als bijvoorbeeld 
een excursie of de informatiemarkt. Op elke kwaliteitskaart staat een evaluatiedatum. Op deze 
manier zorgen we ervoor dat we procedures minimaal jaarlijks bekijken en actualiseren waar nodig. 
Bij langdurige verandertrajecten, bijvoorbeeld het werken in de PLG, beschrijven we het proces dat 
we volgen op ambitiekaarten. Alle ambitiekaarten vormen samen steeds ons jaarplan. We evalueren 
jaarlijks de ambitiekaarten en stellen bij waar nodig totdat we het verandertraject kunnen 
bijschrijven op een kwaliteitskaart.  
 
 

  



10 

 

 

2  Onderwijskundig beleid 
 

2.1  We tillen het basisniveau omhoog 
 
Optimusscholen zorgen ervoor dat leerlingen voldoende basisvaardig zijn in taal, lezen en rekenen. 
Dit is immers essentieel voor het versterken van kansen en een goed vervolg te kunnen geven aan de 
schoolloopbaan. Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit zoals beschreven in het toezichtskader 
van de onderwijsinspectie (augustus 2021). 
 
De ambities zijn als volgt geformuleerd: 
1. Iedere leerling beschikt over voldoende kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, 

rekenen en taal. 
Dit is een kernopdracht binnen een breed onderwijsaanbod en brede ontwikkeling.  
Vergroten van woordenschat en verbreden van kennis van de wereld in relatie tot begrijpend 
lezen. 

2. Leerlingen worden uitgedaagd om te leren en hebben plezier in het leren. 
Leraren hebben kennis van het onderwijsleerproces en stellen hoge en ambitieuze doelen. 
Kinderen hebben de kans om zich te ontwikkelen. 

3. We versterken kansen door integrale samenwerking 
Optimusscholen maken zich sterk voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van leerlingen van 
0-14 jaar. Hiertoe vindt afstemming met ketenpartners plaats en wordt aangesloten bij de 
samenwerking in gemeenten en SVW (SOP/POS). 
 

2.2 We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling 
 
Het is van belang dat kinderen zich breed ontwikkelen. Naast kennis en vaardigheden in de 
basisvakken (kwalificatie) gaat het ook om zelfkennis (persoonsvorming) en kennis van de wereld 
(sociale vaardigheden en burgerschapsvorming). 
 
1. Leerlingen nemen medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leren en ontwikkeling. Daarbij 

wordt aandacht besteed aan executieve vaardigheden 
2. Leerlingen kennen zichzelf, kunnen contacten leggen en netwerken onderhouden. 

Burgerschapsvorming krijgt inhoud door actuele maatschappelijke en politieke thema’s in het 
onderwijs te betrekken. 

3. Leerlingen zijn creatief, oplossingsgericht en verruimen hun blikveld. Er is aandacht voor 
cultuureducatie, natuur en beweging, W&T. 

4. Leerlingen zijn informatievaardig en mediawijs. 
 

2.3 We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien 
 
Leraren zijn zich bewust van de verschillen tussen leerlingen en handelen daarnaar, zodat ieder kind 
zich kan ontwikkelen. 
1. We hebben hoge verwachtingen van elkaar en de leerlingen 
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Leraren weten wat kansen belemmert en bevordert en benutten deze kennis in het 
onderwijsleerproces. 

2. We hebben kennis over het versterken van kansen 
Leraren weten hoe zij het beste kunnen differentiëren en maken gebruik van 
onderzoeksresultaten en goede praktijken 

3. We hebben oog voor de behoeften van leerlingen. 
Leraren hebben zicht op de onderwijsbehoeften van leerlingen en oog voor de verbinding tussen 
school en thuis. Er is ruimte voor spel en bewegend leren. 

 

2.4  Onderwijskundig beleid vanuit de visie van de school 
 

Basiskwaliteit 
Centrale vragen bij het realiseren van de basiskwaliteit zijn:  

• Heeft de school zicht op de ontwikkeling van de leerlingen? 
• Voelen de leerlingen zich veilig? 
• Krijgen de leerlingen goed les? 
• Leren de leerlingen voldoende?  

De wet geeft aan welke onderdelen van belang zijn om te voldoen aan de basiskwaliteit. Dit 
hoofdstuk beschrijft het aanbod van de school (OP1), het zicht op de ontwikkeling van leerlingen 
(OP2), het pedagogisch-didactisch handelen (OP3), onderwijstijd (OP4), afsluiting (OP6), de 
resultaten (OR1) en de sociale en maatschappelijke competenties (OR2).  
Ons onderwijs is breed en gericht op het bereiken van de kerndoelen en referentieniveaus taal en 
rekenen. Iedere leerling behaalt het 1F-niveau (100%) en de PRO- uitstroomleerling behaalt dit op 
geconcretiseerde deelgebieden. Leerlingen lezen en rekenen op niveau 2F (taal) en 1S (rekenen) 
tenminste boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen. We streven ernaar dat 75% van onze 
leerlingen het niveau 2F en 1S behalen. De school maakt daarbij gebruik van eigentijdse methodes 
die aansluiten bij onze visie op onderwijs. Voor de vakken taal, rekenen en lezen gebruiken we in 
principe de doorgaande lijn van de methodes. We hebben daarbij veel aandacht voor het bereiken 
van de cruciale leerdoelen, de vaardigheden die kinderen moeten beheersen voordat ze een 
volgende stap in hun onderwijsleerproces kunnen maken. Dit betekent dat we beredeneerde keuzes 
maken uit het aanbod van de methode.  
 
Vanuit het aanbod van de methode geven de leraren de instructies voor de vakken taal, rekenen en 
lezen volgens een vast stramien: de leraar vertelt het lesdoel waarna alle kinderen de basisinstructie 
volgen waarin de leraar een vaardigheid uitlegt. Hierbij ‘modelt’ de leraar hoe je de vaardigheid 
aanpakt of het concept leert. Vervolgens gaan de kinderen zelf aan de slag en is er ruimte voor de 
leraar om extra instructie te geven. Dit kan instructie zijn voor kinderen die meer begeleiding dan wel 
meer uitdaging nodig hebben. Hiermee komen we tegemoet aan verschillen tussen leerlingen. Aan 
het einde van de les, evalueert de leraar met de kinderen of het lesdoel bereikt is. In onderstaande 
tabel staan de vakken, gebruikte methoden en toetsinstrumenten benoemd. 
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Vakken en gebruikte methodes 
Vak Methodes Groep Toets/observatie instrument 
Taal Kleuteruniversiteit 1 – 2  Focus PO 
 Veilig Leren Lezen (Kim-versie 3 Methodegebonden toetsen 
 Alles-Apart 4 - 8 Methodegebonden toetsen 

Cito-spelling 
Cito-werkwoordspelling 

Technisch lezen Veilig Leren Lezen (Kim-versie) 3 Methodegebonden toetsen 
Cito-DMT 
Cito-AVI 

 Leesparade 4 – 8  Methodegebonden toetsen 
Cito-DMT 
Cito-AVI 

Begrijpend lezen Kleuteruniversiteit 1 – 2  Focus PO 
 Veilig Leren Lezen (Kim-versie) 3 Methodegebonden toetsen  

Cito-begrijpend lezen 
 Humpie Dumpie 3 Methodegebonden toetsen 

Cito-begrijpend lezen 
 Alles-Apart 4 – 8  Methodegebonden toetsen  

Cito-begrijpend lezen 
Rekenen Kleuteruniversiteit 1 - 2 Focus PO 
 Getal & Ruimte jr 3 – 8  Methodegebonden toetsen  

Cito-rekenen 
Schrijven Pennestreken 2 – 8   
Thematisch onderwijs (Engels, 
geschiedenis, aardrijkskunde, 
natuur, techniek, cultuur, 
verkeer en creatief, 
levensbeschouwelijke vorming 
en burgerschap) 

Kleuteruniversiteit 1 - 2  

 Alles-in-1 (3- 4) 5 – 8  Methodegebonden toetsen 

Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs in het 
speellokaal 

1 - 2  

 Bewegingsonderwijs 3 – 8   
Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling 

Kwink - Klassenkracht 
 

1 - 8  

Tabel 1: De vakken en gebruikte methoden per schooljaar 2021 – 2022. 
 
Taal en lezen 
Kinderen leren taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om effectief te kunnen 
communiceren. Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen, is het nodig om de taal 
adequaat te leren gebruiken. Ook bij andere vakken is taal nodig. Daarnaast is het belangrijk dat 
kinderen vlot en goed kunnen lezen, zodat ze de informatie bij andere vakken sneller kunnen 
begrijpen en gebruiken. We besteden daarnaast aandacht aan (werkwoord)spelling, grammatica en 
woordenschat. De Ester beschikt over een taalcoördinator. Zij draagt zorg voor een doorgaande lijn 
voor taal en lezen. We versterken de leesmotivatie door de teksten van ons thematisch onderwijs, de 
dagelijkse (voor)leesmomenten, de Bibliotheek op School en andere leesactiviteiten als de 
Kinderboekenweek en de voorleeswedstrijd. De Ester beschikt over een coördinator ‘bibliotheek, 
kinderboekenweek en lezen’. Hiermee borgen we de leesmotivatie. 
 
Rekenen 
Kinderen leren rekenen en wiskunde, zodat zij zichzelf in de toekomst kunnen redden in de 
maatschappij (boodschappen doen, koken, iets opmeten enzovoort). Rekenen is in toenemende 
mate taliger geworden, hetgeen een beroep doet op het goed kunnen (begrijpend) lezen. We 



13 

 

 

oefenen daarom ook kale sommen, zodat de kinderen basisvaardigheden als bijvoorbeeld 
‘keersommen’ zich goed ‘eigen’ kunnen maken.  
 
Thematisch onderwijs 
We werken thematisch met de methode ‘Alles-in-1’. Elk jaar komen vijf thema’s aan bod: 
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en cultuur. Daarnaast is er aandacht voor Engels, 
creatieve vakken, burgerschap en levensbeschouwelijke vorming. Tijdens de themaweken is er 
wekelijks een ‘doe-circuit’ waar alle kinderen van groep 1 – 8 (vaak groepsdoorbrekend) bezig zijn 
met het thema, maar waar andere activiteiten aan bod komen dan in de groep (bijvoorbeeld een 
uitstapje naar de sluis en brood bakken op echt vuur). Voor de groepen 3 – 8 is er in die weken ook 
een creatief circuit (groepsdoorbrekend als het kan) dat in het teken staat van het thema. Indien 
mogelijk organiseren we een excursie voor de kinderen, waardoor het thema nog meer betekenis 
krijgt voor de kinderen.  
 
In groep 1 – 2 werken de kinderen met materiaal van de Kleuteruniversiteit. Daar waar mogelijk, 
sluiten deze thema’s aan op de thema’s van ‘Alles-in-1’. De thema’s van de Kleuteruniversiteit zijn 
divers en kerndoeldekkend voor groep 1 – 2.  
 
ICT & mediawijsheid 
Onze kinderen staan nog veel ontwikkelingen te wachten op ICT-gebied. Zij hebben vaardigheden 
nodig om hiermee om te gaan in de nabije toekomst. Daarnaast is het van belang dat kinderen om 
kunnen gaan met sociale media. We zorgen daarom voor goedwerkende devices waar kinderen mee 
werken om bijvoorbeeld presentaties te maken en hun weektaak te verwerken. We zorgen ervoor 
dat de kinderen regelmatig werken met ICT-toepassingen als programmeren via Beebots, Blue Bots, 
Bomberbots en Lego We-do. Daarnaast leren ze bijvoorbeeld met Osmo (letters, vormen en cijfers 
oefenen). We zorgen daarnaast voor een doorgaande leerlijn mediawijsheid waarbij digitaal 
burgerschap een onderdeel is.  
 
Verkeer 
In onze thematische methode zit een thema ‘vervoer en verkeer’. Om onze kinderen beter toe te 
rusten op deelname aan het verkeer hebben we een actieve verkeerswerkgroep. Zij organiseren 
jaarlijks diverse activiteiten als bijvoorbeeld het ‘dode hoek project’ en een verkeersspeurtocht. 
Eenmaal per twee jaar doen de kinderen van groep 7 en 8 het theoretisch en praktisch 
verkeersexamen. We hebben het Brabants Veiligheids Label.  
 
Levensbeschouwelijke vorming, burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling 
De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming, burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling is 
verweven in ons dagelijks onderwijs en ‘Alles-in-1’. Er is een sterke relatie tussen 
levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld omgaan met de ander 
en de omgeving en het ontwikkelen van sociale vaardigheden) en actief burgerschap (zorgen voor 
jezelf en om kunnen gaan met de mensen en wereld om je heen, dichtbij en veraf). We vinden het 
belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan, ze een eigen mening en visie 
ontwikkelen en respect hebben voor de mening en visie van anderen. Tijdens het thema ‘geloof’ (dat 
eenmaal per vier jaar aan bod komt) besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. 
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Leerlingenzorg 
Op onze school hebben we de afgelopen jaren meer deskundigheid opgebouwd in het begeleiden 
van kinderen met speciale hulpvragen op het gebied van gedrag, auditieve of visuele handicap en/of 
cognitie. Om zo vroeg mogelijk aan de hulpvragen tegemoet te kunnen komen, hebben we een 
cyclus ontwikkeld voor onze leerlingenzorg. 
 
Om de zorg voor onze leerlingen zo goed mogelijk in te richten, werken we volgens onderstaande 
cyclus. We volgen alle stappen van deze cyclus om een zo goed mogelijk beeld van het kind en zijn of 
haar mogelijkheden te krijgen. Als het kind start op school, vullen de ouders en de leraar gezamenlijk 
een intake-formulier in. Samen met de overdracht van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf 
(met toestemming van ouders) stellen we de beginsituatie vast. In groep 1 – 2 observeert de leraar 
de kinderen. Deze legt de ontwikkeling vast in Focus PO. Het doel van Focus PO is te komen tot een 
beredeneerd aanbod door gericht te observeren en signaleren en de opbrengsten goed in kaart te 
brengen. Hiermee stemmen we het onderwijsaanbod op het kind af.  
  
Vanaf groep 3 gebruiken we de SCOL (Sociale Competentie Observatie Lijst) om de sociaal-
emotionele ontwikkeling van de kinderen te volgen. We vullen de SCOL in oktober/november en in 
mei. De kinderen van groep 6 – 7 – 8 vullen deze ook in. De Citotoetsen (rekenen, spelling, lezen en 
leesbegrip) nemen we af in januari/februari en mei/juni. We verzamelen de gegevens in het 
leerlingvolgsysteem. Hiermee kunnen we de ontwikkeling van een kind volgen en de resultaten 
analyseren. Op basis van de analyse brengen we de onderwijsbehoeften van de kinderen in kaart, 
zodat we hen op de juiste manier verder kunnen helpen in de ontwikkeling. Soms komt het voor dat 
de ontwikkeling niet naar wens verloopt en is er extra zorg en aandacht nodig. We spreken dan van 
een specifieke onderwijsbehoefte en we bieden dan specifieke hulp. Tijdens de leerlingbespreking, 
die tweemaal per jaar plaatsvindt, bekijken de Intern Begeleider en de groepsleraren welke 
leerlingen dit nodig hebben. Uiteraard kan er ook tussentijds een aanleiding zijn om specifieke hulp 
te bieden.  
 
Leerlingdossier 
De observaties, toetsresultaten, verslagen, eventuele plannen en gesprekken leggen we vast in een 
digitaal leerling dossier in het systeem Parnassys. Originele handtekeningen bewaren we in een 
papieren dossier. Deze dossiers bewaart de Intern Begeleider is een afgesloten kast. Ouders mogen 
te allen tijde het dossier van hun (kind)eren inzien op school.  
 
Passend onderwijs 
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. De Ester behoort tot het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Stromenland (2507). Alle scholen die behoren bij dit 
verband moeten er samen voor zorgen dat elk kind een passende plek kan krijgen. Dit kan zijn op de 
eigen school, eventueel met extra ondersteuning, een andere school in de regio die de passende zorg 
kan bieden of op (voortgezet) speciaal onderwijs. Op De Ester betekent dit, dat we kinderen die 
specifieke zorg nodig hebben, zoveel mogelijk binnen de groep begeleiden door de eigen leraar of 
ambulante begeleiders. Voor deze kinderen stellen we een ontwikkelingsperspectief (OPP) op dat we 
bespreken met ouders. Als blijkt dat deze hulp onvoldoende resultaat oplevert, zetten we 
vervolgstappen. Denk hierbij aan overleg met een externe deskundige of een onderzoek. Uit een 
onderzoek kan blijken dat het kind met aanpassingen op De Ester kan blijven of dat een andere plek 
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beter passend is. Deze weg lopen we samen met ouders. Uitgangspunt is altijd: heeft De Ester de 
mogelijkheden om het ontwikkelingsproces van het kind voldoende te kunnen ondersteunen.  
 

Eigen Ambities 
Onderwijskundig beleid 2022 - 2026 

o Begrijpend lezen is verweven in ons thematisch onderwijs. De rijke teksten van dit aanbod 
zorgen voor een koppeling van kennis, vaardigheden, leesbegrip en motivatie. We 
ontwikkelen en borgen begrijpend lezen & woordenschat op De Ester waarbij we uitgaan van 
‘De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen’ (zie bijlage 1: ambitiekaart begrijpend 
lezen & woordenschat); 

o We vervolgen ons scholingstraject ‘Didactisch Coachen) en borgen dit (zie bijlage 2: 
ambitiekaart didactisch coachen); 

o We vervolgen ons traject groepsplanloos werken door (Focus PO) waarbij de focus ligt op het 
gebruik van het systeem en waardoor we ons onderwijsaanbod afstemmen op de cruciale 
leerdoelen (zie bijlage 3: ambitiekaart Opbrengstgericht Passend Onderwijs); 

o We oriënteren ons op een nieuwe methode ‘technisch lezen’ voor groep 4 – 8 en 
implementeren en borgen deze (zie bijlage 4: ambitiekaart technisch lezen). 

 
Onderwijskundig beleid methodes 2022 - 2026 

o We oriënteren ons op het vervangen van technisch leesmethode (2022 – 2023); 
o We implementeren de technisch leesmethode (2023 – 2024); 
o We borgen de technisch leesmethode (2024 - 2026); 
o We oriënteren ons op het vervangen de schrijfmethode Pennenstreken (nieuwere versie of 

andere methode) voor de groepen 2 tot en met 8 (2025 - 2026); 
o We oriënteren ons op vervanging van delen van de methode ‘Alles-in-1’ (2024 – 2026). 

  
Onderwijskundig beleid ICT 2022 - 2026 

o We borgen het werken met een oudercommunicatie-app; 
o We borgen en breiden het werken met Google Workspace uit; 
o We bepalen onze visie op digitale geletterdheid voor leerlingen; 
o We implementeren de oefensoftware voor rekenen; 
o We professionaliseren ons in Teams en verdere nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied.  
 

2.5 Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de 
koers van Optimus 
 
Kinderen kunnen alleen gedijen in een pedagogisch-didactisch klimaat waarin zij zich kunnen 
ontplooien. Optimus onderschrijft dat kinderen beter presteren vanuit waarderende en voedende 
aandacht en contact. Naast resultaten van leren gaat het om het plezier in leren, afstemmen op 
eigenheid én op gezamenlijkheid. Leren is belangrijk, motivatie komt vaak na prestatie. Leraren 
ondersteunen het leerproces vanuit bevlogenheid en expertise. Het didactisch handelen is 
onderbouwd door onderzoek. 
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School staat er niet alleen voor. Scholen verbinden zich met de leefgemeenschap om hen heen. De 
verbinding tussen school en thuis is van groot belang.  
 
Iedere school van Optimus voert een veiligheidsbeleid waarbij de veiligheid en het welbevinden van 
de leerlingen jaarlijks via het SEO-instrument wordt gemonitord. Daarnaast wordt om de twee jaar 
de tevredenheid en de veiligheid gemonitord d.m.v. de tevredenheidsvragenlijst waarin veiligheid 
expliciet is opgenomen. Iedere school heeft een coördinator die het beleid tegen pesten coördineert 
en fungeert als aanspreekpunt. De leerlingen zijn bekend met deze persoon. 
Optimus heeft ook een integriteitsbeleid opgesteld. 
 

2.6  Pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat vanuit de 
visie van de school 
 

Basiskwaliteit  
Centrale vragen bij het realiseren van de basiskwaliteit zijn:  

• Ontwikkelen de leerlingen zich voldoende? 
• Voelen de leerlingen zich veilig? 
• Krijgen de leerlingen goed les? 
• Leren de leerlingen voldoende?  

De wet geeft aan welke onderdelen van belang zijn bij het realiseren van het pedagogisch-didactisch 
klimaat en schoolklimaat. Het pedagogisch-didactisch handelen van de leraar stelt leerlingen in staat 
om te leren en zich te ontwikkelen (OP3), de school zorgt voor een veilige omgeving (VSK1) en de 
school heeft een schoolklimaat dat bijdraagt aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke 
competenties. 
 
Pedagogisch klimaat 
Wij vinden het van groot belang dat iedereen mag zijn wie hij/zij is en hebben respect voor elkaar. 
We dragen op deze manier gezamenlijk zorg voor een goed leefklimaat binnen de school. Door 
kinderen een kritische en rechtvaardige houding aan te leren, willen we bereiken dat ze in 
conflictsituaties geen fysiek en verbaal geweld gebruiken. Wij leren de kinderen op een vreedzame 
en constructieve manier problemen op te lossen. Onze aanpak is erop gericht preventief te zijn. Voor 
een optimaal pedagogisch klimaat hebben we onderling afspraken gemaakt, op schoolniveau en in 
de groep. Daarnaast is er een gedragsprotocol en pestprotocol, hebben we een leerlingenraad en is 
er een open houding en dito communicatie met de leerlingen, ouders en binnen het team.  
 
We maken kinderen medeverantwoordelijk voor de sfeer in de groep. De klassenregels en missie die 
de leerlingen samen opstellen, zijn de leidraad hiervoor. Op deze manier staat het gewenste gedrag 
en de omgang met elkaar centraal. Dit is een cruciale voorwaarde om samen te werken, te 
overleggen en te organiseren. Op onze school besteden we veel aandacht aan de groei van de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het herkennen, begrijpen en leren omgaan met eigen 
gevoelens en die van een ander zijn hierbij belangrijk. We leren onze kinderen hiermee om op een 
prettige manier om te gaan.  
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We zien burgerschap als ‘leren door’ en ‘leren van’, samen in een sociale onderwijssetting. We 
wisselen ervaringen en opvattingen uit, we verkennen grenzen en houden rekening met elkaar. We 
hebben daarmee ruimte voor diversiteit. We zien burgerschap als een steeds terugkerend thema in 
onze (onderwijs)activiteiten. Burgerschap waarover je kunt leren (bijvoorbeeld staatsinrichting) 
bieden we aan via onze thematische methode ‘Alles-in-1’. Daarnaast komt burgerschap terug in onze 
dagelijkse onderwijspraktijk: het ontmoeten van elkaar, het voeren van gesprekken over de 
actualiteit, het elkaar feedback geven enzovoort.  
 
Didactisch klimaat 
Cognitieve psychologie is volgens ons het uitgangspunt voor een goed didactisch klimaat. De negen 
belangrijkste cognitieve psychologische principes zijn:  

1. We zijn van nature nieuwsgierig, maar geen goede denkers; 
2. Kennis gaat vooraf aan vaardigheden; 
3. Geheugen is een overblijfsel van denkwerk; 
4. We begrijpen nieuwe dingen in de context van wat we al weten;  
5. Oefening baart kunst; 
6. Beginners leren anders dan experts; 
7. Alle leerlingen leren nagenoeg op dezelfde manier; 
8. Intelligentie is ontwikkelbaar; 
9. Beter lesgeven vraagt om langdurige bewuste oefening.  

Bron: Meester, E. & Pollen, P. (2017). Cognitieve principes. Waarom is school niet leuk? JWS, 2 oktober 2017. 40 – 43. 

 

Bovenstaande principes leiden tot de onderstaande uitgangspunten die leidend zijn in onze 
didactiek. 
- We starten het aanleren van een (nieuwe) vaardigheid/concept met een instructie aan de 

hele groep (de basisgroep). De verwerking hiervan kan per kind verschillen; 
- We geven bij de cursorische vakken (taal, rekenen en lezen) zo veel mogelijk instructie 

volgens de manier van directe instructie: introductie (benoemen doel en ophalen 
voorkennis), instructie (uitleggen, voordoen en hardop denken), begeleide inoefening 
(samen oefenen), zelfstandig verwerken en evalueren; 

- We maken gebruik van activerende en coöperatieve werkvormen; 
- We zorgen dat we een kennisrijk curriculum hebben voor onze kinderen waarbij ze 

voldoende kennis en vaardigheden opdoen tijdens hun basisschoolperiode. Dit doen we door 
aandacht te besteden aan de hogere denkvaardigheden, didactisch coachen (feedback en 
reflectie), het hebben van hoge verwachtingen, het aanleren van digitale vaardigheden en 
ons thematisch aanbod.  

 
Het pedagogisch en didactisch klimaat zijn nauw met elkaar verweven: pas als het pedagogisch 
klimaat op orde is, is het mogelijk om een goed didactisch klimaat te hebben waar geleerd wordt.  
 
Veilige omgeving en schoolklimaat 
De school waarborgt de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen en het team. De 
school heeft daarom een schoolveiligheidsplan opgesteld, waarin we de sociale veiligheid 
beschrijven. Dit beleid evalueren we elke vier jaar. Met betrekking tot de fysieke en psychische 
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veiligheid zijn diverse kwaliteitskaarten en protocollen opgesteld. Deze zijn op onze teamschijf terug 
te vinden in de map ‘beleid’.  
 
Binnen het team zijn diverse teamleden belast met taken op het gebied van veiligheid. Op school is 
een preventiemedewerker aangesteld. De preventiemedewerker is belast met het (mede) uitvoeren 
RisicoInventarisatie & Evaluatie (RI&E), het uitvoeren van preventietaken die hieruit voortkomen en 
het adviseren van de Medezeggenschapsraad. Er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij zijn 
het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en teamleden bij bijvoorbeeld machtsmisbruik en kunnen 
doorsturen naar de externe vertrouwenspersoon als we op school geen oplossing kunnen vinden. Op 
school is een coördinator pesten aangesteld. Deze is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en 
teamleden op het gebied van pesten. Onze school beschikt over vijf BHV’ers. Zij volgen tweemaal per 
jaar bijscholing, zorgen ervoor het dat calamiteitenplan actueel is en bereiden de 
ontruimingsoefening voor en voeren deze uit.  
 
Elke vier jaar voeren de schoolleider en de preventiemedewerker een RI&E uit. Naar aanleiding van 
de RI&E zetten we, indien nodig, vervolgacties uit. Ieder jaar wordt het bijbehorende plan van 
aanpak geactualiseerd.  
 
We monitoren de veiligheid van leerlingen tweemaal per jaar met een gestandaardiseerd 
instrument, de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL). In oktober en mei vullen de leraren deze 
in voor de kinderen uit hun groep. De leerlingen van de groepen zes tot en met acht vullen deze ook 
zelf in. Tijdens het (kind-)oudergesprek ontvangen het kind en de ouders de door de leraar ingevulde 
lijst. Mocht er na het invullen aanleiding zijn tot een gesprek, dan initieert de leraar dit. Eenmaal per 
twee jaar monitoren we de sociale veiligheid en tevredenheid bij de kinderen (groep vijf tot en met 
acht), alle ouders en het team via een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem. 
 

Eigen Ambities 
Pedagogisch-didactisch klimaat 

o We borgen de werkwijze die beschreven is op de kwaliteitskaart ‘pedagogisch gedrag’; 
o We zetten beredeneerd coöperatieve en activerende werkvormen in om te zorgen voor 

interactie tussen leerlingen en om een hoge betrokkenheid te realiseren. 
Veilige omgeving en schoolklimaat 

o We zetten tweejaarlijks de vragenlijst ‘sociale veiligheid en tevredenheid’ uit bij kinderen, 
ouders en team. Als de uitkomsten van deze vragenlijsten aanleiding geven om het beleid 
aan te passen, dan maken we een plan van aanpak met als doel de veiligheid op school in de 
breedste zin te realiseren; 

o We actualiseren de Risico-Inventarisatie & Evaluatie jaarlijks en passen kwaliteitskaarten en 
protocollen aan als dat nodig is.   
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3  Personeelsbeleid 
  

3.1  Personeelsbeleid vanuit het Koersplan Optimus Wereldscholen 
  
Zoals bekend is er sprake van een fikse spanning op de onderwijsarbeidsmarkt. De komende jaren zal 
het lerarentekort naar verwachting verder oplopen. Optimus zoekt actief naar oplossingen voor een 
naderend tekort. Dat uit zich onder meer in het intensiveren van opleiden in de school, boeien en 
binden van Lio’s en andere aanstaande leraren, het ophogen van de benoemingsomvang van 
collega’s en het investeren in medewerkers t.b.v. hun professionele groei en hun talenten benutten 
en ontwikkelen. 
Optimus heeft over de hele breedte kwalitatief sterke medewerkers. Er is structureel aandacht voor 
ontwikkeling van kennis en vaardigheden, te beginnen bij professionals. De basis is krachtige kennis. 
We stimuleren kennisontwikkeling tussen collega’s van meerdere scholen en baseren onze keuzes op 
beproefde inzichten (evidence-informed). Optimus investeert als opleidingsbestuur ook in de 
vorming van aankomende leraren. En richt zich op werving, het behoud en de ontwikkeling van 
talentvolle medewerkers. 
De basis van vitale en veerkrachtige medewerkers is ons Huis van Werkvermogen met aandacht voor 
de 4 verdiepingen van het Huis en de werk-privé balans. 
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3.2  We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs 
  
De ambities zijn als volgt geformuleerd: 

We hebben voldoende talentvolle en gemotiveerde leraren 
We participeren actief in een regionale integrale aanpak om samen met de opleidingen starters en 
zij-instromers optimaal te begeleiden. Ons mobiliteitsbeleid zorgt voor de juiste medewerker op de 
juiste plek én we zorgen voor continuïteit van onderwijs op school. 
  

We hebben krachtige en veerkrachtige medewerkers 
Ieder medewerker heeft een ontwikkelgesprek met aandacht voor de verdiepingen van het Huis van 
Werkvermogen. We zien en benutten kwalificaties, specialisaties, talenten en ambities van 
medewerkers. Leidinggevenden bieden medewerkers aandacht en ondersteuning in alle fasen van 
hun ontwikkeling. Optimus bevordert diversiteit t.a.v. ons personeelsbestand. 
  

We zijn een kennisintensieve organisatie 
Optimus heeft 30 opleidingsscholen. In professionalisering investeren we maximaal. Persoonlijke 
ontwikkeling, teamontwikkeling en organisatieontwikkeling zijn daarbij integraal verbonden. De 
Optimus Academie ontwikkelt door naar een leerlandschap. Daarnaast boeien en binden we 
medewerkers door hen kansen te geven op professionalisering en mobiliteit. We investeren in MD-
trajecten en stimuleren leraren om onderzoek te doen. Circa 35% van onze professionals heeft een 
masteropleiding gevolgd. 
  

Onze medewerkers zijn Optimus ambassadeurs 
Medewerkers handelen als ambassadeurs van Optimus die studenten, zij-instromers en anderen 
interesseren. De tevredenheidsscore bedraagt minimaal 7,5 en ligt boven het landelijk gemiddelde. 
  
Ook zijn er extra medewerkers aangenomen (boven op de benodigde formatie). 
 

3.3 Personeelsbeleid vanuit de school 
 

Basiskwaliteit 
Het integraal personeelsbeleid van onze school richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers. 
De bedoelde ontwikkeling is gekoppeld aan de missie en de visie van de school en de daarvoor 
benodigde competenties en criteria. We leggen deze per onderwerp vast in kwaliteitskaarten, 
ambitiekaarten en/of onderwijsplankaarten. We richten ons met name op ontwikkeling op de 
volgende gebieden: 

1. Pedagogisch handelen 
2. Didactisch handelen 
3. Afstemming (HGW) 
4. Klassenmanagement 
5. Opbrengstgericht werken 
6. Beroepshouding 
7. Communicatie 
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Professionele LeerGemeenschap (PLG) 
Onze school hecht veel belang aan een professionele cultuur, aan het samen leren en werken. 
Daarom werken we als een professionele leergemeenschap. Op vooraf bepaalde momenten vinden 
PLG-werkbijeenkomsten plaats. De agenda is van tevoren bekend, zodat alle teamleden voorbereid 
mee kunnen praten over de onderwerpen. Op deze wijze is geborgd dat alle leraren betrokken zijn bij 
het ontwikkelen van het (onderwijskundig) beleid van de school.  
 

Gesprekkencyclus 
De vastgestelde criteria bij de acht competenties zijn verdeeld naar start- basis- en vakbekwaam (in 
overeenstemming met de CAO Primair Onderwijs) en daarna vormgegeven in een kijkwijzer. Onze 
school kent een gestructureerde gesprekkencyclus. De schoolleider legt volgens een vastgesteld 
rooster bij elke leraar een klassenbezoek af en bespreekt dit na met de leraar. Hierbij maakt de 
schoolleider gebruik van de Optimus kijkwijzer. Vervolgens vindt het ontwikkelgesprek plaats tussen 
de schoolleider en leraar met als onderlegger waarin de leraar volgens een vast format zijn/haar 
ontwikkeling beschrijft en aangeeft waar hij/zij zich het komende jaar in gaat ontwikkelen. Een aantal 
maanden later is er een voortgangsgesprek waarin de schoolleider en leraar de voortgang van de 
ontwikkeling bespreken. 
 

Bekwaamheid 
Onze school stelt alleen leraren aan die bevoegd zijn en start per direct met de ontwikkeling van de 
bekwaamheid. De leraren houden hun eigen ontwikkeling bij. De schoolleider is geregistreerd 
schoolleider (RDO). 
 

Begeleiding 
Nieuwe leraren krijgen begeleiding van OPTIMUS en worden voor de eerste twee jaren vrijgesteld 
van taakuren.  Ook worden de uren duurzame inzetbaarheid en een ‘bijzonder budget’ van 40 uren 
op jaarbasis toegekend voor het inwerken in de organisatie. De aangestelde mentor van OPTIMUS 
voert samen met de schoolleider en een externe schoolleider het introductiebeleid uit (zie Regeling 
Startende Leerkrachten OPTIMUS) uit, waarbij de nadruk ligt op het afleggen van klassenbezoeken en 
het reflecteren daarop. Nieuwe leraren ontwikkelen zich op het leren beheersen van de criteria 
(competentieset), en dan met name de criteria die zijn gerelateerd aan de fase ‘basisbekwaam’. 
 

Taakbeleid 
Op onze school krijgen alle leerkrachten elk schooljaar taken toebedeeld. We hebben daarbij 
gekozen voor het overlegmodel. Vóór de zomervakantie bespreekt de schoolleider met iedere 
individuele leraar en maakt schriftelijk afspraken over het aantal lesuren of lesgebonden en/of 
behandeltaken, de tijd voor voorbereiding en nazorg, de professionalisering en overige taken 
(Cupella).  
 

Scholing 
Scholing komt altijd aan de orde bij ontwikkelgesprekken. Medewerkers kunnen in overleg 
(persoonlijke) scholing volgen (bij voorkeur in relatie tot de organisatorische doelen van de school, 
de schoolverbeterdoelen, de competentieset en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan) en 
daarnaast organiseert en faciliteert de schoolleider teamgerichte scholing. Ook deze scholing richt 
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zich op het versterken van de missie, de visie en de ambities (doelen) van de school. In de regel volgt 
het team zeven tot acht keer per jaar teamgerichte scholing. Iedereen is daarbij aanwezig. De 
scholing wordt verwerkt in de normjaartaak onder studiedagen. 

 

Eigen ambities 
Onze leraren blijven zich ontwikkelen. Op school doen we dit door middel van de PLG-
werkbijeenkomsten waar we bezig zijn met het optimaliseren van ons onderwijs (evidence-informed 
en evidence-based). Andere vormen van ontwikkeling zijn studiedagen van school, maar ook scholing 
via de Optimus Academie of eigen gekozen cursussen en opleidingen. 
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4  Kwaliteitszorgsysteem 
 

4.1  Kwaliteitszorg binnen Optimus  
 
Iedere Optimusschool streeft aandachtig de beste kwaliteit voor elk kind na. Daarvoor is een 
collectief kwaliteitsbewustzijn voorwaardelijk: weten wat nastrevenswaardig is en daaraan toegewijd 
zijn. Dit geldt op ieder niveau in de organisatie. 
 

We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op 
Kwaliteit is geen toeval. Optimus hanteert een kwaliteitszorgsysteem waarin de verschillende 
niveaus van de organisatie zijn verbonden. De onderlegger wordt gevormd door de 5 
kwaliteitsvragen: 
• Doen wij de goede dingen? (plan) 
• Doen wij de dingen goed? (do) 
• Hoe weten wij dat? (check) 
• Vinden anderen dat ook? (check) 
• Wat doen wij met die kennis en informatie? (act) 
De uitwerking vindt plaats op Optimus en schoolniveau in interactie met elkaar en met de omgeving. 
Het gesprek over kwaliteit wordt op alle niveaus gevoerd formeel en informeel. Daarbij hanteren we 
de taal en het kader uit Optimus Wereldscholen en geven invulling aan de onderdelen die daarin 
staan genoemd, vertaald naar de situatie op de eigen school. Op basis van gezamenlijke 
uitgangspunten en standaarden is het speelveld voor de scholen helder. 
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Het kwaliteitszorgsysteem staat beschreven in de notitie Kwaliteitszorg Optimus. De PDCA-cyclus 
wordt hierin toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We hebben een breed gedragen kwaliteitsbewustzijn 
We leren van en met elkaar en monitoren systematisch de kwaliteit, door gebruik te maken van data 
en door gesprek. Jaarlijks bezoekt het CVB alle scholen waarbij de speerpunten uit de jaaragenda 
met schoolleider, ib’er en team worden besproken. Het CVB gaat tevens in gesprek met de 
leerlingenraad en met de ouders. 
Ieder jaar evalueert de school haar jaarplan om op basis van de evaluatie tot een nieuw plan te 
komen. Daarnaast hanteert Optimus een systeem van interne auditing. Deze audits geven de school 
belangrijke informatie over de basiskwaliteit en de schoolontwikkeling en geven input voor het 
volgende jaarplan. 
Optimus legt jaarlijks publiekelijk verantwoording af door het jaarverslag. Een beknopte, 
toegankelijke versie (factsheet) wordt met alle betrokkenen bij de school gedeeld. 
 

 
 
 
  

Aanpassing en 
verantwoording 

Monitoring 

Uitvoering Planning 

• Uitvoering projectplannen Optimus 
• Uitvoering bovenschoolse afspraken 
• Professionalisering 
• Toetskalender 
• Uitvoering plannen RI&E 

• Uitvoering MOP 

• Schoolbezoek CvB 
• Interne en (externe) audits 
• Tevredenheidsonderzoeken 
• Overleg met RvT, GMR, LR 
• Dialoog met stakeholders 
• Analyse toetsresultaten 
• Afname RI&E 

• Check op uitvoering MOP 

• Jaaragenda Optimus 
• Projectplannen Optimus 
• Jaarbegroting Optimus 
• Plan van aanpak RI&E 

• Meerjaren onderhoudsplan (MOP) 

 

• Evaluatie en bijstellen 
projectplannen 

• Bovenschools jaarverslag 
• Onderwijsrapportage 
• Ontwikkelgesprek directeuren met 

CVB 
• Evaluatie plannen RI&E 

• Bijstellen MOP 
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We ervaren een dialoogcultuur waarin we vanuit vertrouwen verbeteren 
Er is bij Optimus een kwaliteitscultuur die zich kenmerkt door de focus op het primaire proces, de 
professionele houding van de leraren en directeuren, het inzicht van het CvB op de kwaliteit van de 
scholen, de gerichtheid op verbetering onder andere door kennisontwikkeling en kennisverdieping. 
Binnen de organisatie is er veel aandacht voor scholing en onderzoek. Optimus is een organisatie die 
de leraar en het kind, leren en onderwijzen, centraal stelt. De mens creëert kwaliteit, een systeem 
doet dat niet. Een systeem kan wel voortdurende reflectie, kwaliteitsbewustzijn, feedback en 
ontwikkeling ondersteunen. 
 

4.2  Kwaliteitszorg vanuit de school 
 

Basiskwaliteit 
De wet geeft aan welke onderdelen van belang zijn bij het realiseren van kwaliteitszorg op school. De 
school heeft een gedragen visie op goed onderwijs, heeft daarvoor ambities en doelen en stuurt op 
het behalen daarvan (SKA1), de school realiseert de doelen voor goed onderwijs, bevordert een 
kwaliteitscultuur, zorgt voor randvoorwaarden en stuurt waar nodig tussentijds bij (SKA2) en de 
school evalueert en analyseert systematisch of zij de doelen realiseert en verantwoordt zich 
daarover. Ze stelt, waar nodig, het schoolbeleid bij en betrekt interne en externe belanghebbenden 
in een goed functionerende dialoog (SKA3). 
 
Onze school beschikt over een kwaliteitszorgsysteem: vanuit een meerjarenplanning beoordelen en 
verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs op een systematische en effectieve wijze. Daarnaast 
koppelen we onze kwaliteitszorg aan ons integraal personeelsbeleid. Daardoor borgen we dat de 
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van onze medewerkers parallel verloopt. Ieder jaar stellen we 
op basis van ons schoolplan een jaarplan op met onze beleidsvoornemens.  
 

Verantwoording en dialoog 
Elk schooljaar sluiten we af met een evaluatie van het jaarplan waarmee we verantwoording 
afleggen aan onze stakeholders (ouders, CvB, inspectie, samenwerkingspartners en andere 
belanghebbenden) voor wat betreft de realisatie van onze verbeterdoelen en de behaalde 
resultaten. De evaluatie van het jaarplan en de beleidsvoornemens worden elk schooljaar in het 
team en de MR besproken. Nadien publiceren we de evaluatie en het nieuwe jaarplan op onze 
website.  
  
We vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met onze ouders. We hebben allemaal 
hetzelfde doel: de ontwikkeling van hun kind(eren). We zien ouders dan ook als gelijkwaardige 
gesprekspartners: voor de leraren zijn de bevindingen van ouders essentieel om het kind goed te 
kunnen begeleiden en voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de 
ontwikkeling van hun kind. We vinden het ook zeer waardevol dat we samen met de kinderen 
verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. We doen dit door het voeren van gesprekken met 
kinderen tussendoor en (kind-)oudergesprekken. Leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 kunnen 
zitting nemen in de leerlingenraad en meepraten over zaken die kinderen aangaan op school.  
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Naast onze dialoog met ouders, vinden er regelmatig gesprekken plaats met het CvB waarin we 
verantwoording afleggen over het door ons gevoerde beleid en de resultaten die we daarmee 
bereiken.   
 

Tevredenheidsonderzoeken 
Elke twee jaar nemen we tevredenheidsonderzoeken af bij de leerlingen, de ouders en het team. De 
vragenlijst voor de kinderen, ouders en het team is afgenomen in april 2021.  
Kinderen groep 5 tot en met 8: 
Het responspercentage was 100%. Het responspercentage is gekwalificeerd als uitstekend.  De 
kinderen beoordelen de school met een 8,4 voor tevredenheid, een 8,4 voor veiligheid en een 8,4 
voor welbevinden. Voor het onderwijs op afstand geven de kinderen een 8,2. 
Ouders: 
De vragenlijst is gescoord door 65% van de ouders. Het responspercentage is gekwalificeerd als goed. 
De ouders beoordelen de school met een 7,5 voor tevredenheid, een 7,9 voor veiligheid en een 7,9 
voor welbevinden. Voor het onderwijs op afstand geven de ouders een 7,6. 
Team: 
De vragenlijst is gescoord door 100% van de leraren. Het responspercentage is gekwalificeerd als 
uitstekend. De leraren beoordelen de school met een 7,5 voor tevredenheid, een 7,9 voor veiligheid 
en een 7,8 voor welbevinden.  
 

Kwaliteitscultuur 
We vinden het belangrijk om onszelf als team, maar ook als individu steeds verder te ontwikkelen. 
Dit geven we vorm door gezamenlijke studiedagen, die altijd in het teken staan van de 
schoolontwikkeling. Daarnaast heeft elk teamlid de mogelijkheid om deel te nemen aan 
scholingsactiviteiten binnen en buiten Optimus Primair Onderwijs.  
 
In de PLG werken we aan het optimaliseren van ons onderwijs. Dit betekent dat we regelmatig 
vakgebieden onderzoeken en de laatste wetenschappelijke inzichten toepassen. Dit doen we 
bijvoorbeeld naar aanleiding van analyses van de resultaten op onze school. Zijn we op de juiste 
manier bezig of vragen de laatste inzichten juist om een andere aanpak. We onderzoeken door 
artikelen over het onderwerp te zoeken die de laatste inzichten beschrijven naar aanleiding van 
gedegen (wetenschappelijk) onderzoek. Als we tot het inzicht komen dat verandering gewenst is, 
volgen we altijd dezelfde strategie. We zoeken naar de laatste theorieën, bespreken deze en 
beschrijven welke werkwijze we (gaan) hanteren. Hierbij voeren we de professionele dialoog en leren 
we van en met elkaar.  
  
We maken gebruik van kwaliteitskaarten om steeds terugkerende procedures te beschrijven. 
Daarnaast zijn er ambitiekaarten waarin we langdurigere ontwikkel- en/of veranderprocessen 
beschrijven en onderwijsplankaarten waarin we ons onderwijs op een specifiek vakgebied 
beschrijven. Elke kaart heeft een evaluatiedatum waarop we de kaart bespreken en eventueel 
aanpassen daar waar noodzakelijk. Hiermee borgen we onze kwaliteit.  
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Eigen ambities 
o Voor het analyseren van onze cito-LOVS toetsen (summatief) maken we gebruik van Focus 

PO en Cito-LOVS. Vanuit de analyse volgen de werkplannen. In de werkplannen staan de 
cruciale doelen voor de komende periode, de herhalingsdoelen en de bezemdoelen (de 
doelen die nog niet beheerst zijn). Vier keer per jaar bespreken we de resultaten en 
voortgang hierin, de schoolbesprekingen. We streven ernaar dat 70% van onze kinderen een 
I, II of III score heeft op de cito-LOVS-toetsen in januari en juni (idealiter 20% een I, 20% een II 
en 30% een III).  Daarnaast analyseren we de resultaten van methode gebonden toetsen die 
de kinderen maken na een blok of hoofdstuk in de methode (formatief) om bij te sturen op 
de gemaakte werkplannen; 

o We maken gebruik van kwaliteitskaarten, ambitiekaarten en onderwijsplankaarten om de 
vele processen, activiteiten en werkwijzen in kaart te brengen voor leerlingen, ouders en 
teamleden om onze ‘overall’ kwaliteit te verbeteren. Op elke kaart staat een evaluatiedatum. 
Hierdoor borgen we mede (tussentijds) de onderwijskwaliteit; 

o We zetten tweejaarlijks de vragenlijst sociale veiligheid en tevredenheid bij de kinderen, 
ouders en het team uit. Indien uitkomsten van deze vragenlijsten hiertoe aanleiding geven 
het beleid aan te passen, maken we een plan van aanpak met als doel het verbeteren van de 
veiligheid en tevredenheid op school in de breedste zin; 

o Onze ambitie is dat onze leerlingen van onze school op het gebied van sociale veiligheid en 
tevredenheid beoordelen met gemiddeld een 8 en ouders en team een 7,8 in 2023. 

o We maken onze leerlingen mede-eigenaar van hun eigen leerproces en het bereiken van hun 
leerdoelen en betrekken hun ouders daarbij (gesprekken met kinderen tussendoor en kind-
oudergesprekken); 

o We willen de ouderbetrokkenheid intensiveren. We hebben hiervoor begeleiding van een 
deskundige om dit vorm te geven. 
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5  Overige informatie 
 

5.1 Beleid ten aanzien van sponsoring 
 
Optimus volgt het landelijk convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs sponsoring 
2020-2022”. Het convenant bevat spelregels over sponsoring op scholen en geeft een uitgebreide 
toelichting op alle spelregels. Sponsoring mag niet schadelijk zijn voor (de ontwikkeling en leefstijl 
van) het kind en er mogen geen namen of logo’s van de sponsor worden gebruikt in digitaal of 
analoog lesmateriaal. Tevens moet worden voldaan aan de privacyregels zoals deze zijn vastgesteld 
in de Algemene verordening gegevensbescherming en het privacy document voor scholen. 
 
Bij sponsoring in het onderwijs dient te worden voldaan aan de volgende uitgangspunten: 
• De samenwerking mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden; 
• De onderwijsinhoud mag niet worden beïnvloed; 
• Het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school mag niet afhankelijk van sponsoring worden; 
• Alle betrokkenen bij de school moeten op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan; 
• De wettelijke bepalingen rondom sponsoring moeten nageleefd worden; instemming door MR bij 

sponsorovereenkomst en vermelding van beleid in schoolplan; 
• De inspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke bepalingen. 
 

5.2 Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
De AVG hanteert een aantal belangrijke principes: 
• Het gebruik van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en 

transparant is; 
• Het gebruik van die gegevens gebeurt alleen voor een uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigd doel en op een in de AVG genoemde grond; 
• Er worden niet meer persoonsgegevens gebruikt en vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het 

doel waarvoor het wordt verwerkt. 
 
Optimus hanteert op Optimus-niveau een Informatiebeveiliging en Privacy beleid. De interne Privacy 
officer is de intern verantwoordelijke voor dit beleid. Een onafhankelijke externe functionaris 
gegevensbescherming controleert en adviseert jaarlijks de gang van zaken.  
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Bijlage 1: Ambitiekaart Begrijpend lezen & 
woordenschat 
 

 
Domein Onderwijs 
 Begrijpend lezen (luisteren) & woordenschat 
Verantwoordelijke Taalcoördinator 
Geëvalueerd Juni 2022 
  

 

Achtergrondinformatie 
Zorgen dat kinderen met begrip kunnen lezen is waarschijnlijk de belangrijkste opdracht van het 
onderwijs. Zonder deze vaardigheid zijn kinderen niet in staat te leren van een tekst. Daardoor 
kunnen zij niet alleen onvoldoende meedoen op school, maar kunnen ze ook niet voluit 
participeren in de huidige informatiesamenleving. 
Houtveen, T. & Steensel van, R. (2022), De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen. Stichting lezen, deel 35. 
 
Wat is leesbegrip? 
Begrijpend lezen is het doelgericht kennis ontwikkelen over nieuwe onderwerpen en bestaande 
kennis uit te breiden. De lezer moet daarbij in staat zijn om de boodschap van de schrijver te 
begrijpen. De lezer doet dit door de nieuwe informatie uit de tekst te koppelen aan wat de lezer al 
weet. De kennis die de lezer heeft en nieuw opdoet uit het begrijpen van een tekst, levert de lezer 
weer nieuwe wetenschap op die de lezer opslaat in het lange termijn geheugen.  
 
Begrip komt grotendeels automatisch tot stand als de lezer voldoende weet van het onderwerp. 
Uitbreiding van kennis van de wereld en woordenschat die de basis vormt van wat een kind weet is 
een taak voor de onderwijsgevenden. Kennis is het ontwikkelen van netwerken van concepten. 
Daarnaast moeten kinderen leren hoe ze bewust en actief de betekenis van teksten kunnen 
achterhalen.  
 
Er zijn zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen: 

1. Het opbouwen van kennis 
Bij het begrijpen van een tekst komt veel kijken: woordenschat, taalkundige kennis zoals 
grammatica, context en kennis van de wereld. Kennis is cruciaal voor het begrijpen en leren van 
teksten. Er is een wederkerige relatie tussen kennis en begrip: het hebben van kennis leidt tot 
begrip, begrip kan leiden tot nieuwe kennis, enzovoort.  

2. Zonder woordkennis geen begrip 
Er is een sterke relatie tussen woordenschat en begrijpend lezen. Als een lezer veel diepe 
woordkennis heeft en veel sterke verbindingen tussen woorden kent, begrijpt de lezer een tekst 
makkelijker. Een rijke woordenschat (ontwikkelen) is een belangrijke voorwaarde om teksten te 
kunnen begrijpen.  

3. Tekststructuur 
Bepaalde tekstkenmerken (tekststructuur, alinea-indeling en structuursignalen) zijn van invloed 
op het tekstbegrip. Er is een wisselwerking tussen de tekststructuur en de toepassing van 
leesstrategieën. Kennis van tekststructuren leidt tot het flexibel in kunnen zetten van 
leesstrategieën.   

4. Leerlingen worden strategische lezers 
Een leesstrategie is een hulpmiddel waardoor een lezer grip krijgt op een tekst voor, tijdens of na 
het lezen. Vaardige lezers zijn flexibel en hebben een aanpassingsvermogen waarmee ze hun 
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leesstrategieën inzetten tijdens het leesproces. Door middel van expliciete strategie-instructuctie 
kan iedere leze zich ontwikkelen tot een strategische, vaardige lezer.  

5. Discussieer bij studerend lezen 
Discussiëren over teksten kan een bijdrage leveren aan kennisverwerving en begrijpend lezen. Je 
leert van elkaars tekstaanpak, je verbindt taak- en tekstrepresentatie en je argumenteert naar 
aanleiding van teksten.  

6. Combineer lees- en schrijfonderwijs 
Lezen en schrijven hebben een afzonderlijke instructie nodig. Daarnaast draagt het schrijven over 
gelezen teksten bij aan het verhogen van tekstbegrip en leesvaardigheid.  

7. Een motiverende leesomgeving 
Lezers die intrinsiek gemotiveerd zijn, lezen meer en diverser en zijn beter in lezen. Motivatie 
draagt bij aan de leesvaardigheid en leesvaardigheid draagt bij aan leesmotivatie.  
 
Bronnen: 
Houtveen, T. & Steensel van, R. (2022), De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen. Stichting lezen, deel 35. 
Ros, B, Gelderen van, A., Glopper de, K & Steensel van, R (2021). Leer ze lezen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren 
basisonderwijs. Didactief onderzoek 
 
Relatie met Optimus Koersplan 

o We tillen het basisniveau omhoog – Begrijpend lezen is een kernopdracht binnen een 
breed onderwijsaanbod en brede ontwikkeling. Kennis van de wereld hangt samen met 
woordenschat 

o We tillen het basisniveau omhoog – Vergroting van de woordenschat gaat gelijk op met 
het verbreden van kennis van de wereld; 

o We tillen het basisniveau omhoog – Het begrijpend lezen is geïntegreerd in andere 
vakgebieden.  

 
Aanpak 
We werken de komende vier jaar verder aan het verbeteren van ons begrijpend leesonderwijs 
naar aanleiding van de huidige inzichten en onderzoek.  
Ø In de PLG’s werken we de komende jaren aan het verbeteren van het begrijpend lezen & 

woordenschat; 
Ø We gebruiken ‘De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen’ en ‘Leer ze lezen’; 
Ø We bespreken steeds (delen van) een item voor de theoretische onderbouwing en onderzoek; 
Ø We maken afspraken over (deel)items en hoe we deze op De Ester in (gaan) zetten. 
  
Ambitie 

1. De leraren maken de onderwijskundige vertaling van de theorie van ‘De zeven pijlers van 
onderwijs in begrijpend lezen’ naar hun groep waarbij we zorgen voor een doorgaande 
lijn binnen De Ester; 

2. De leerlingen zijn aan het einde van groep 8 gemotiveerde begrijpend lezers met veel 
kennis en een rijke woordenschat. We streven ernaar dat alle leerlingen op niveau 2F 
tenminste boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen. 
 

Kernresultaat 
Het team verzorgt kwalitatief hoogwaardige lessen waarbij de leerlingen veel kennis van de 
wereld opdoen, een rijke woordenschat opbouwen en gemotiveerd zijn om te lezen.  
 
Meten = weten 

ü Kwaliteitskaarten 
ü Tijdens klassenbezoeken zijn de afspraken rondom begrijpend lezen & woordenschat 

(kwaliteitskaarten), die in de PLG-werkbijeenkomsten gemaakt worden, zichtbaar. De 
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sterke punten en aandachtspunten bespreken we in het team tijdens de PLG-
bijeenkomsten. 

 
Te ondernemen activiteiten 
Ø Elke leraar heeft digitaal de boeken ‘De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen’ en 

‘Leer ze lezen’. Dit is ons vertrekpunt bij de begrijpend lezen & woordenschat lessen; 
Ø PLG-werkbijeenkomsten; 
Ø Klassenbezoeken en nabesprekingen; 
Ø Ontwikkelen kwaliteitskaarten die het team evalueert en eventueel bijstelt. 

 
Proceseigenaar 
Taalcoördinator 
 
Financiering 
Scholingsbudget De Ester 
 
Periode 
2022 - 2026 
 
Externen 
 

 

Doelen 2022 – 2023 (implementeren) 
Ø Het opbouwen van kennis (pijler 1) 
Ø Zonder woordkennis geen begrip (pijler 

2) 
Ø Een motiverende leesomgeving (pijler 

7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelen 2023 – 2024 (borgen en 
implementeren) 

Ø Tekststructuur (pijler 3) 
Ø Leerlingen worden strategische lezers 

(pijler 4) 
Ø Een motiverende leesomgeving (pijler 

7) 
 

 

Activiteiten 2022 – 2023 
Ø PLG-bijeenkomsten waarin het team de 

theorie van de pijlers vertaalt naar de 
onderwijspraktijk op De Ester; 

Ø Oefenen, oefenen, oefenen; 
Ø Ontwikkelen kijkwijzer begrijpend lezen 

(te gebruiken bij observaties); 
Ø Klassenbezoeken door taalcoördinator 

met feedbackgesprek (tweemaal per 
jaar). Deze observatie vindt plaats aan 
de hand van de kijkwijzer begrijpend 
lezen; 

Ø Ontwikkelen kwaliteitskaart ‘begrijpend 
lezen’  

Ø Bijstellen kwaliteitskaart leerlingen 
‘aantekeningen maken’ 

Ø Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen kwaliteitskaarten. 

 
Activiteiten 2023 – 2024 

Ø Borgen pijler 1 en 2; 
Ø Verder implementeren pijler 7; 
Ø PLG-bijeenkomsten waarin het team de 

theorie van de pijlers vertaalt naar de 
onderwijspraktijk op De Ester; 

Ø Oefenen, oefenen, oefenen; 
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Doelen 2024 – 2025 (borgen en 
implementeren) 

Ø Discussieer bij studerend lezen (pijler 5) 
Ø Combineer lees- en schrijfonderwijs 

(pijler 6) 
Ø Een motiverende leesomgeving (pijler 

7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelen 2025 – 2026 (borgen) 
Ø Borgen van alle pijlers 

Ø Verder ontwikkelen kijkwijzer 
begrijpend lezen (te gebruiken bij 
observaties); 

Ø Klassenbezoeken door taalcoördinator 
met feedbackgesprek (tweemaal per 
jaar). Deze observatie vindt plaats aan 
de hand van de kijkwijzer begrijpend 
lezen; 

Ø Doorontwikkelen kwaliteitskaart 
‘begrijpend lezen’  

Ø Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen kwaliteitskaarten. 
 

Activiteiten 2024 – 2025 
Ø Borgen pijler 1 tot en met 4; 
Ø Verder implementeren pijler 7; 
Ø PLG-bijeenkomsten waarin het team de 

theorie van de pijlers vertaalt naar de 
onderwijspraktijk op De Ester; 

Ø Oefenen, oefenen, oefenen; 
Ø Verder ontwikkelen kijkwijzer 

begrijpend lezen (te gebruiken bij 
observaties); 

Ø Klassenbezoeken door taalcoördinator 
met feedbackgesprek (tweemaal per 
jaar). Deze observatie vindt plaats aan 
de hand van de kijkwijzer begrijpend 
lezen; 

Ø Doorontwikkelen kwaliteitskaart 
‘begrijpend lezen’  

Ø Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen kwaliteitskaarten. 

 
Activiteiten 2025 – 2026 

Ø Borgen van de pijlers in PLG-
bijeenkomsten; 

Ø Klassenbezoeken door taalcoördinator 
met feedbackgesprek (tweemaal per 
jaar). Deze observatie vindt plaats aan 
de hand van de kijkwijzer begrijpend 
lezen; 

Ø Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen kwaliteitskaarten. 
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Bijlage 2: Ambitiekaart Didactisch Coachen 
 

 
Domein Onderwijs 
 Didactisch coachen 
Verantwoordelijke Schoolleider – IB - team 
Geëvalueerd Juni 2022 
  

 

Achtergrondinformatie 
Een leraar leert leerlingen nieuwe kennis aan via directe instructie (Hollingsworth & Ybarra, 2015). 
Tijdens deze instructie en tijdens het verwerken, begeleidt en coacht de leraar de leerlingen zodat 
zij zich de nieuwe stof eigen maken en deze zelfstandig kunnen verwerken. Hiervoor is het van 
belang dat de leraar feedback geeft aan de leerling zodat de leerling weet waar hij/zij aan toe is, 
wat goed is aan wat hij/zij doet en wat nog beter kan. De effectgrootte voor het geven van 
feedback is volgens onderzoek van Hattie 0,79 (2014). Het gebruik van feedback kan het leren 
effectief beïnvloeden. Onderzoek wijst uit dat slechts 6% van wat docenten in de klas doen, 
effectieve feedback is (Voerman, Meijer, Korthagen & Simons, 2012). Leerbevorderende feedback 
is feedback over: 

1. De inhoud of taak (Je hebt deze opdracht binnen de tijd af gekregen en ook nog helemaal 
goed!);  

2. De strategie die een leerling hanteert (Je hebt eerst de opdracht goed gelezen, hem toen 
in stukjes bekeken en toen ben je pas begonnen. Wat een goede strategie!)  

3. De modus van een leerling (Ik zag ook dat je eigenlijk eerst niet zoveel zin had, maar je 
bent toch begonnen, goed zeg!);  

4. De persoonlijke kwaliteiten van een leerling (Je bent een echte doorzetter); 
(Voerman & Faber, 2016). 

 
De afgelopen twee schooljaren heeft het team van De Ester zich verdiept in ‘directe instructie’. 
Het team wil zich nu verder verdiepen in het didactisch coachen van de leerlingen. Het doel dat 
het team hiermee wil bereiken is dat de interactie tussen de leraar en de leraar het 
reflectieproces van de leerling bevordert door het stellen van de juiste vragen en geven van 
leerbevorderende feedback.  
 
Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen die het leren en de 
motivatie van de lerende bevordert. Didactisch coachen beoogt leerlingen actief en gemotiveerd 
te maken en te houden door:  

1. Het stellen van denkstimulerende vragen (categorie 2 en categorie 3 vragen 1) 
2. Het geven van effectieve feedback die het leren positief beïnvloedt 
3. Het (zo-nodig) geven van nuttige aanwijzingen 
4. Dit alles op zowel de dimensies van de taak (inhoud en strategie 2) als op de dimensies van 

de lerende persoon (modus/leerstand en de persoonlijke kwaliteiten)  
1 

Categorie 1 vragen: Gesloten vragen, vragen over feiten, gehanteerde regels in de groep en retorische vragen 
Categorie 2 vragen: Vragen die gaan over reden ten aanzien van de inhoud, strategie en modus 
Categorie 3 vragen: Vragen over zelfregulatie en vragen naar metacognitie en metamodus. Deze vragen gaan over hoe 
de leerlingen hun eigen leren reguleren en hun eigen modus. Vragen over persoonlijke kwaliteiten horen hier ook bij.  
2 

Cognitieve strategieën gaan over hoe je leert (herhalen, verdiepen, structureren) 
Metacognitieve strategieën help om het denken te ordenen (voorafgaande aan het leren, tijdens het leren en na afloop 
van het leren). 
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De methode Didactisch Coachen is gebaseerd op de laatste theoretische inzichten over leren en 
feedback geven, is in de praktijk ontwikkeld en uitgewerkt en is wetenschappelijk onderzocht.  
 
Kenmerken van leerbevorderende feedback zijn het doelgericht, positief en specifiek formuleren 
over de prestatie van vandaag, laat zien wat verbeterd is ten opzichte van eerder en kijkt vooruit 
naar de volgende stap, in de verhouding 3:1 (verhouding positief:negatief). Een goede aanpak is 
eerst aandacht, dan bevragen en benoemen en als laatste checken. Daarnaast is het van belang 
dat er sprake is van wederzijds vertrouwen tussen de leraar en de leerling en de leraar moet 
controleren hoe de feedback bij de leerling aankomt, zodat de leraar ziet of de feedback op de 
manier die bedoeld is, binnenkomt (Bos en Voerman, 2010). 
 
Kwaliteit van het contact tijdens Didactisch Coachen 
 

A Aandacht 
D Diagnose 
B3 Bevragen           

Benoemen        
Beweren.            

Een vraag stellen 
Feedback geven 
Een aanwijzing geven 

 C Checken 
 
Bronnen: 
Bos, W. & Voerman, L. (2010). ‘Goed zo’ is onvoldoende … wat wel? Van 12 tot 18. 2010 (4). 

Hollingsworth, J. & Ybarra, S. (2015). Directe instructie. Tips en technieken voor een goede les. Vertaling M. Schmeier, 

Huizen: Uitgeverij Pica. 

Voerman, L. & Faber, F. (2016). Didactisch coachen. Hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, 

vragen en aanwijzingen. Baarn: De Weijer. 

Voerman, L. & Faber, F. (2020). Didactisch coachen II, verdieping en implementatie. Baarn: De Weijer. 

Voerman, L., Meijer, P. C., Korthagen, F. A. J., & Simons, R. J. (2012). Types and frequencies of feedback interventions in classroom 
interaction in secondary education.Teaching and Teacher Education, 28, 1107-1115. https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.06.006 
 
 
Relatie met Optimus Koersplan 

o We tillen het basisniveau omhoog – Leraren maken het leren betekenisvol voor de 
leerlingen en stellen hoge en ambitieuze doelen; 

o We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien – Leraren hebben zicht op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen in hun specifieke context en kunnen daarop inspelen.  

 
Aanpak 
Er vindt een scholingstraject van minimaal 2 – 3 jaar plaats van V&F consultants door Wouter 
Jansen 
 

Ø Starten met een scholingstraject 
Ø Starten met een train de trainer-traject, zodat de school zo snel mogelijk zelf de expertise 

in huis krijgt om de leraren blijvend te ondersteunen. De toekomstige interne trainers 
krijgen allereerst een opleiding tot beeldcoach (jaar 1) en vervolgens  

Ø Er komt een stuurgroep met daarin de directeur en beeldcoaches 
 
 Ambitie 

1. De leraren maken de onderwijskundige vertaling van de theorie van Didactisch Coachen 
naar de groep en geven de leerlingen (en ook elkaar) leerbevorderende en motivatie 
verhogende coaching en/ of feedback; 
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2. De schoolleider kan het gedachtegoed van Didactisch Coachen vertalen naar 
visieontwikkeling en leiderschap (leidinggevend coachen). Zij past het leidinggevend 
coachen toe in de eigen interventies naar leraren en onderwijsondersteunend personeel. 

 
Kernresultaat 
Het team is een goede en professioneel functionerende leergemeenschap die zich kenmerkt door 
kwaliteit in de interactie met een feedbackcultuur die leer bevorderend en motivatie verhogend is 
voor de leerlingen en het team.  
 
Meten = weten 

Ø Kwaliteitskaart ‘didactisch coachen’  
Ø Teamleden geven aantoonbaar meer procesmatige en inhoudelijke feedback aan de hand 

van de nulmeting en vooruitgangsmeting via wetenschappelijk verantwoorde interventie 
en sequentieanalyse. Bij de meting na 2 jaar is de verhouding ‘open vragen stellen’ ten 
opzichte van het ‘geven van specifieke feedback’ 6 : 1; 

Ø Er zijn twee volledig opgeleide beeldcoaches op school die door middel van video-
opnames werken aan de optimalisering van het pedagogisch klimaat in de groepen.  

 
Proceseigenaar 
Stuurgroep: directeur en beeldcoaches 
 
Financiering 
NPO gelden 
 
Periode 
2021 - 2024 
 
Externen 
Trainer V&F consultants (Wouter Jansen) 
 

 

Doelen 2021 – 2022 (kennismaken en 
implementeren) 

Ø Eigen maken vaardigheden Didactisch 
Coachen (eerste jaar scholingstraject) 

 
 
 
 
 
 
 

Ø Opleiden twee beeldcoaches jaar 1 
 

Ø Kwaliteitskaart Didactisch Coachen 
 

 
 
 
Doelen 2022 – 2023 (implementeren) 

Activiteiten 2021 – 2022 
 

Ø Startbijeenkomst 
Ø Trainingstraject (nulmeting, video-

intervisie, coaching on the job, video-
intervisie) 

Ø Lezen artikelen + boek Didactisch 
Coachen I  

Ø Oefenen, oefenen, oefenen 
Ø Slotbijeenkomst 

 
Ø 2 – 3 trajecten uitvoeren bij teamleden 

 
Ø Starten met ontwikkelen van de 

kwaliteitskaart Didactisch Coachen 
 

 
 
Activiteiten 2022 – 2023 
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Ø Verdieping Didactisch Coachen (tweede 
jaar scholingstraject) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Opleiden beeldcoaches jaar 2 
 

Ø Kwaliteitskaart Didactisch Coachen 
 

 
 
Doelen 2023 – 2024 (borgen) 

Ø Derde scholingsjaar (veelal uitgevoerd 
door beeldcoaches) 

 
 

Ø Uitgewerkte kwaliteitskaart Didactisch 
Coachen  

 

Ø Verdieping op het terrein van leer- en 
motivatie strategieën, metacognitieve- 
en metamodus strategieën 

Ø Trainingstraject tweede jaar 
Ø Lezen artikelen + boek Didactisch 

Coachen deel 2 
Ø Oefenen, oefenen, oefenen 
Ø Filmische voortgangsmeting van de 

coachvaardigheden (interventie- en 
sequentieanalyse) + vergelijking met 
nulmeting 

 
Ø 2 – 3 trajecten uitvoeren bij teamleden 

 
Ø Doorontwikkelen kwaliteitskaart 

Didactisch Coachen 
 
 

Activiteiten 2023 – 2024 
Ø 4 dagen bijeenkomsten met de trainer 
Ø X aantal trajecten uitvoeren bij 

teamleden door beeldcoaches 
 

Ø Evalueren en bijstellen kwaliteitskaart 
Didactisch Coachen 
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Bijlage 3: Ambitiekaart Opbrengstgericht Passend 
Onderwijs 
 

 
Domein Onderwijs 
 Opbrengstgericht Passend Onderwijs 
Verantwoordelijke Schoolleider - IB 
Geëvalueerd Juni 2022 
  

 

Achtergrondinformatie 
Het onderwijs heeft twee kerntaken: het realiseren van opbrengsten en het realiseren van 
passend onderwijs.  
 
Groepsplanloos werken is een alternatief voor het werken met groepsplannen. In 2017 – 2018 
hebben de schoolleider en IB-er een training gevolgd (groepsplanloos werken) waarna we als 
team aan de slag zijn gegaan met de verkregen inzichten. Om groepsplanloos werken te 
waarborgen zijn er drie instrumenten nodig: het onderwijsplan, het schooloverzicht en het 
groepsoverzicht. Daarnaast is de schoolbespreking essentieel. Het systeem Focus PO is de 
afgelopen jaren flink uitgebreid heeft zich ontwikkeld tot een integraal onderwijsplansysteem: een 
werkwijze waarmee je van groep 1 tot en met 8 een ononderbroken ontwikkeling kunt realiseren. 
Focus PO ondersteunt de complete kwaliteitscyclus, waarvan groepsplanloos werken een 
onderdeel is. De cyclus bestaat uit een samenhang van acties en besprekingen waarbij 
methodeoverstijgende toetsopbrengsten, referentieniveaus, cruciale leerdoelen en betrokkenheid 
verdieping geven aan de schoolbesprekingen.  
 

 
 
De vier waarborgen van groepsplanloos werken: 
 
Onderwijsplankaart: Dit is een vakspecifiek document, van het liefst maximaal 2 A-4tjes. In de 
onderwijsplankaarten staat eenduidig beschreven hoe we het onderwijs op dat vakgebied 
vormgeven. Elke leraar handelt hiernaar. 
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School- en groepsoverzichten: De monitor die een beeld geeft van hoe het staat met ons streven 
naar schoolambities en groepsambities. Deze zijn vastgesteld door het team en meten we 
periodiek. 
 
Schoolbespreking: Deze bespreking vindt vier keer per jaar plaats en gaat over de kernactiviteit 
van de school: het realiseren van opbrengstgericht en passend onderwijs.  
 
Er zijn zes uitgangspunten van opbrengstgericht passend onderwijs: 
 

 

Van begin naar eind 
Het eindpunt, de 
schoolambitie bepaalt 
hoe de onderwijs-
behoeften eruitzien 
en deze bepalen het 
onderwijsprogramma.  

School > groep > 
leerling 
Opbrengstgericht en 
passend onderwijs 
start op schoolniveau 
voor de 
leerlingpopulatie. 

 

Middenmoot als 
vertrekpunt 
Waarop wordt het 
onderwijs passend 
gemaakt? Je start de 
basisinstructie voor 
de middenmoot 
 

 

Overeenkomsten in 
onderwijsbehoeften 
Je start het onderwijs 
op basis van 
overeenkomsten in 
de onderwijs-
behoeften. 

 

Eerst convergent, dan 
divergent 
Welke manieren zijn 
er om in te spelen op 
verschillen tussen 
leerlingen?  
Convergente 
differentiatie: een 
hele groep leerlingen 
werkt aan dezelfde 
doelen (basis, verrijkt 
en intensief). 

 

Respons op de 
leerroute  
Waaraan is te zien 
dat een leerling 
passend onderwijs 
heeft gehad? 

Groep 1 – 2 
Focus PO is opgebouwd vanuit beredeneerd aanbod: regulier en thematisch voor de vakgebieden 
reken, taal en motoriek). Het reguliere aan bod bestaat uit: regels & routines, de 
speelwerkomgeving en het bewegen (buiten spelen en gym). Het thematische aanbod is een 
tijdelijke verrijking naast het reguliere aanbod in een betekenisvolle context. Met Focus PO 
kunnen de leraren hun observaties registreren en weten zij welke leerdoelen in de zone van de 
naaste ontwikkeling liggen van de kinderen in de groep. Hiermee kunnen zij het onderwijs goed 
afstemmen op wat de kinderen nodig hebben. Daarnaast kunnen de leraren thema’s aanmaken, 
samenstellen en aanpassen. Focus PO maakt gebruik van de cruciale doelen, in plaats van 
tussendoelen, die aansluiten bij groep 3.  
 
Groep 3 – 8 
Focus PO werkt met cruciale leerdoelen voor de groepen 3 tot en met 8 voor de vakgebieden taal, 
lezen en rekenen. Per blok van tien weken is er een blokplan met daarin de cruciale leerdoelen. 
Na een periode van tien weken, registreert de leraar welke leerlingen de geplande doelen 
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beheersen. Doelen die nog niet zijn beheerst, neemt de leraar op in het volgende blokplan als 
bezemdoel, zodat er geen hiaten ontstaan. Daarnaast herhaalt de leraar beheerste doelen door 
deze als borgingsdoelen in een werkplan op te nemen. Leraren kunnen op elk moment bekijken in 
welke mate leerlingen de cruciale leerdoelen beheersen, op school-, groeps- en individueel 
niveau. Daarnaast kunnen zij ook de betrokkenheid, referentiesniveaus en methode overstijgende 
toetsresultaten bekijken. De leraar bepaalt naar aanleiding van de gegevens met welke leerlingen 
in welke snelheid je werkt aan het behalen van de cruciale leerdoelen.  
 
Bronnen:  
Gijzen, W. & Van Hasselt, M. (2016). Groepsplanloos werken in de basisschool. Van zinloze administratie naar 
betekenisvolle afspraak. 
Gijzen, W. & Van Hasselt, M. (2018). Groepsplanloos werken FAQ’s. Deel 0. Welkom terug. 
Gijzen, W., Bijl, E., Essers, Y. & Van Hasselt, M. (2020). Zes uitgangspunten van opbrengstgericht passend onderwijs. 
 

Relatie met Optimus Koersplan 
o We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op – Kwaliteitsbewustzijn is geborgd 

in alle lagen van de organisatie; 
o We tillen het basisniveau omhoog – Alle leerlingen laten voldoende vaardigheidsgroei 

zien; 
o We tillen het basisniveau omhoog – iedere leerling behaalt het 1F niveau en de PRO-

uitstroomleerling behaalt dit op geconcretiseerde deelgebieden. Leerlingen lezen en 
rekenen op niveau 2F (taal) en 1S (rekenen) tenminste boven het gemiddelde van 
vergelijkbare scholen; 

o We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien – Leraren hebben zicht op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen in hun specifieke context en kunnen daarop inspelen. 

 
Aanpak 

Ø We verdiepen ons in de nieuwe werkwijze van Focus PO, als ook de digitale verwerking 
van de gegevens;  

Ø We ontwikkelen een doorgaande lijn wat betreft de werkwijze van Focus PO; 
Ø We leggen de afspraken die we maken over de werkwijzen vast in een kwaliteitskaart en 

deze evalueren we en stellen, indien nodig, bij;  
Ø De onderwijsplannen leggen we vast in onderwijsplankaarten. Deze bespreken en 

evalueren we eenmaal per jaar tijdens de grote schoolbespreking in januari. Indien nodig 
stellen we bij;  

Ø Focus PO kunnen we inzetten voor groep 1 tot en met 8. In de nabije toekomst zal Focus 
PO zich nog verder ontwikkelen. We zullen in de komende periode bekijken welke 
mogelijkheden we in willen gaan zetten op De Ester voor welke groepen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om een rapportage te genereren of het bepalen van 
interventies. 

 
Ambitie (einde schooljaar 2025 – 2026) 

1. We ontwikkelen een doorgaande lijn voor groep 1 tot en met 8 wat betreft de werkwijze 
van Focus PO; 

2. We werken met onderwijsplankaarten voor de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen & 
woordenschat, technisch lezen, spelling, beginnende geletterdheid, beginnende 
gecijferdheid en fonemisch bewustzijn; 

3. Het team van de Ester leert van en met elkaar door te reflecteren op het gegeven 
onderwijs naar aanleiding van de onderwijsplankaarten tijdens de kleine en grote 
schoolbesprekingen;  

4. Het team werkt aan professionaliteit, vakmanschap en verbetering (waaronder het 
ontwikkelen van de doorgaande lijnen) van het onderwijsprogramma. 
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Kernresultaat 
Het team geeft het onderwijs vorm vanuit analyse (formatief en summatief). Het aanbod voor de 
kinderen is beredeneerd, vanuit de cruciale doelen.  
 
Meten = weten 

ü Kwaliteitskaarten 
ü Tijdens klassenbezoeken zijn de afspraken (onderwijsplankaarten) die in de 

schoolbesprekingen gemaakt worden zichtbaar. De sterkte punten en aandachtspunten 
bespreken we in het team tijdens schoolbesprekingen. 

 
Te ondernemen activiteiten 

Ø Iedere groep heeft de beschikking over een map Opbrengstgericht Passend Onderwijs met 
daarin actuele artikelen en informatie; 

Ø We ontwikkelen onderwijsplankaarten en stellen deze bij indien nodig; 
Ø We maken ons het werken met Focus PO eigen van groep 1 tot en met 8. 

 
Proceseigenaar 
Schoolleider - IB 
 
Financiering 
Scholingsbudget Optimus Primair Onderwijs 
Scholingsbudget De Ester 
 
Periode 
2022 - 2026 
 
Externen 
 

 

Doelen 2022 – 2023 
Ø Verdiepen werkwijze Focus PO 
Ø Verdiepen digitale deel Focus PO 
Ø Ontwikkelen doorgaande lijn werkwijze 

Focus PO 
Ø Borgen korte en grote 

schoolbesprekingen, groepsbespreking 
en leerlingbespreking 

Ø Borgen en uitbouwen analyseren, 
maken groepsoverzichten en bepalen 
interventies naar aanleiding van de 
cruciale leerdoelen 

 
 
 
 
 
 
 
Doelen 2023 – 2024 

Activiteiten 2022 - 2023 
Ø Groep 1 – 2: begeleiding Ynte Essers 

Groep 3 – 8: begeleiding Jeroen Mulder  
Beiden van Focus PO 

Ø Ontwikkelen doorgaande lijn werkwijze 
Focus PO (PLG en studiemomenten) 

Ø Actualiseren informatiemap 
Opbrengstgericht Passend onderwijs 

Ø Ontwikkelen onderwijsplankaarten 
(begrijpend lezen & woordenschat en 
rekenen) 

Ø Actualiseren kwaliteitskaart 
Opbrengstgericht Passend Onderwijs 

Ø Verdieping analyse door Yvette Thielen 
van Bureau Wolters (studiedagdeel) en 
in PLG en studiemomenten 

Ø Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen onderwijsplankaarten. 

 
Activiteiten 2023 - 2024 
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Ø Doorontwikkelen doorgaande lijn 
werkwijze Focus PO 

Ø Borgen korte en grote 
schoolbesprekingen, groepsbespreking 
en leerlingbespreking 

Ø Borgen en uitbouwen analyseren, 
maken groepsoverzichten en bepalen 
interventies naar aanleiding van de 
cruciale leerdoelen 

Ø Onderzoeken welke nieuw ontwikkelde 
instrumenten van Focus PO passend 
zijn bij De Ester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelen 2024 - 2025 

Ø Borgen doorgaande lijn algehele 
werkwijze Focus PO (korte en grote 
schoolbesprekingen, groepsbespreking 
en leerlingbespreking, analyseren, 
maken groepsoverzichten en bepalen 
interventies naar aanleiding van de 
cruciale leerdoelen) 

 
 
 
 
 
Doelen 2025 - 2026 

Ø Borgen doorgaande lijn algehele 
werkwijze Focus PO (korte en grote 
schoolbesprekingen, groepsbespreking 
en leerlingbespreking, analyseren, 
maken groepsoverzichten en bepalen 
interventies naar aanleiding van de 
cruciale leerdoelen) 

 
 
 
 

Ø Doorontwikkelen doorgaande lijn 
werkwijze Focus PO (PLG en 
studiemomenten) 

Ø Verdieping analyse door Bureau 
Wolters (studiedagdeel) en in PLG en 
studiemomenten 

Ø Borgen analyseren, maken 
groepsoverzichten en bepalen 
interventies naar aanleiding van de 
cruciale leerdoelen (PLG en 
studiemomenten) 

Ø Onderzoeken welke nieuwe 
instrumenten van Focus PO passen bij 
De Ester (PLG en studiemomenten) 

Ø Ontwikkelen onderwijsplankaarten 
(beginnende geletterdheid) 

Ø Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen onderwijsplankaarten, 
kwaliteitskaart en cyclus 
schoolbespreking, groepsbespreking en 
leerlingbespreking 

 
Activiteiten 2024 – 2025 

Ø Borgen doorgaande lijn algehele 
werkwijze Focus PO (PLG en 
studiemomenten) 

Ø Ontwikkelen onderwijsplankaarten 
(beginnende gecijferdheid en 
fonemisch bewustzijn) 

Ø Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen onderwijsplankaarten, 
kwaliteitskaart en cylcus 
schoolbespreking, groepsbespreking en 
leerlingbespreking 

 
Activiteiten 2025 – 2026 

Ø Borgen doorgaande lijn algehele 
werkwijze Focus PO (PLG en 
studiemomenten) 

Ø Verdieping analyse door Bureau 
Wolters (studiedagdeel) en in PLG en 
studiemomenten 

Ø Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen onderwijsplankaarten, 
kwaliteitskaart en de cylcus 
schoolbespreking, groepsbespreking en 
leerlingbespreking 
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Bijlage 4: Ambitiekaart Technisch lezen 
 

 
Domein Onderwijs 
 Technisch lezen 
Verantwoordelijke Team – taalcoördinator – schoolleider 
Geëvalueerd Juni 2022 
  

 

Achtergrondinformatie 
In de huidige maatschappij communiceren we veelal schriftelijk. Als je moeite hebt met lezen en 
schrijven, we noemen dit laaggeletterd zijn, is het moeilijk om mee te draaien in deze 
maatschappij. Een op de zes Nederlanders is laaggeletterd. We kunnen stellen dat ‘leren lezen’ de 
belangrijkste vaardigheid is die kinderen op school moeten leren. Om leerlingen te leren lezen is de 
kwaliteit, die de leraar kan brengen, heel belangrijk: als je als leerkracht de tijd effectief benut, dan 
kun je met minder tijd voor leesonderwijs betere resultaten behalen. Hiervoor is het nodig dat de 
leraren zorgen voor effectieve instructiemethoden waardoor de leerlingen een grote betrokkenheid 
hebben en blijven houden.  
 
Technisch lezen staat niet op zichzelf want de verschillende taalvaardigheden beïnvloeden elkaar. 
Als kinderen technisch kunnen decoderen (klanken aan tekens kunnen koppelen en dus kunnen 
ontleden wat er staat), hangt de verdere ontwikkeling van het technisch lezen nauw samen met 
andere zaken.  
 

 
 
Figuur 1: De relatie tussen verschillende leescomponenten (gebaseerd op Richards & Leafstedt, 2010) 
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Figuur 2: Zaken die in grote mate invloed hebben op tekstbegrip (gebaseerd op Hirsch, 2003) 
 
Technisch lezen op de basisschool bestaat uit een goede leesstart in groep 1 – 2, technisch leren 
lezen: decoderen en vlot lezen in groep 3, vloeiend leren lezen in groep 4 – 5 – 6 en onderhoud en 
uitbouw van vloeiend lezen in groep 6 – 7 – 8.  
 
Technisch lezen is het ontcijferen van letters door middel van vier stappen die we in ons brein 
doorlopen: 

1. De letters van het woord vertaal je in een fonologische klank; 
2. De correcte volgorde van klanken moet je onthouden; 
3. De klanken voeg je samen; 
4. Je zoekt in je geheugen naar een bestaand woord dat hiermee overeenkomt. 

 
Wanneer we kinderen goed willen leren lezen, dan is daar de directe instructie voor nodig, waarbij 
de leraar voordoet, de leraar en de leerling het samen doen, de leerlingen het samen doen en de 
leerling het zelf doet. 
 
Bronnen: 
Eskes, M. (2020). Technisch lezen in een doorlopende lijn. Huizen, Uitgeverij Pica. 
Ros, B, Gelderen van, A., Glopper de, K & Steensel van, R (2021). Leer ze lezen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren 
basisonderwijs. Didactief onderzoek 
 

Relatie met Optimus Koersplan 
o We tillen het basisniveau omhoog – Leraren beschikken over de juiste kennis en goede 

vakdidactische en pedagogische vaardigheden;  
o We tillen het basisniveau omhoog – Leraren beschikken over de juiste kennis en goede 

vakdidactische en pedagogische vaardigheden. Leraren hebben kennis van de leerlijnen 
van lezen en rekenen en weten wat werkt in de praktijk.  

 
Aanpak 
Ø We verdiepen ons het komende jaar in de huidige technisch leesmethodes (we zoeken daarbij 

naar een methode die past bij onze visie op leren); 
Ø We implementeren de methode met behulp van externen; 
Ø We verdiepen ons in de didactiek van het technisch lezen; 
Ø We ontwikkelen een doorgaande lijn voor groep 1 – 8 van beginnende geletterdheid tot en 

met voortgezet technisch lezen; 
Ø In de PLG’s werken we de komende jaren aan het verbeteren van het technisch leesonderwijs; 
Ø We zorgen voor een motiverende leesomgeving (zie ook de ambitiekaart begrijpend lezen & 

woordenschat. 
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 Ambitie 
1. De leraren geven het technisch leesonderwijs in een doorgaande lijn waarbij ze gebruik 

maken van directe instructie. Ze geven de kinderen begeleiding en feedback op maat; 
2. De leerlingen zijn aan het einde van groep 8 gemotiveerde technisch lezers. Leerlingen 

lezen leerlingen op niveau 2F tenminste boven het gemiddelde van vergelijkbare scholen. 
Kernresultaat 
Het team verzorgt kwalitatief hoogwaardige technisch leeslessen waarbij de leerlingen vloeiend 
leren lezen en gemotiveerd zijn om te lezen.  
 
Meten = weten 

ü Kwaliteitskaarten 
ü Tijdens klassenbezoeken zijn de afspraken rondom technisch lezen (kwaliteitskaarten), die 

in de PLG-werkbijeenkomsten gemaakt worden, zichtbaar. De sterke punten en 
aandachtspunten bespreken we in het team tijdens de PLG-bijeenkomsten. 

 
Te ondernemen activiteiten 
Ø Elke leraar neemt kennis van boek ‘technisch lezen in een doorlopende lijn’ van Marita Eskes 

en heeft digitaal het boek ‘Leer ze lezen’. Dit is ons vertrekpunt bij het uitzoeken van een 
nieuwe technisch leesmethode; 

Ø Een implementatietraject; 
Ø PLG-werkbijeenkomsten; 
Ø Klassenbezoeken en nabesprekingen; 
Ø Ontwikkelen kwaliteitskaarten die het team evalueert en eventueel bijstelt. 
 
Proceseigenaar 
Taalcoördinator 
 
Financiering 
Scholingsbudget De Ester. 
 
Periode 
2022 - 2026 
 
Externen 
Implementatietraject technisch leesmethode 
 

 

Doelen 2022 – 2023 (verdiepen) 
Ø Kennis en verdieping in didactiek 

technisch lezen 
Ø Uitzoeken technisch leesmethode  
Ø Implementatietraject ontwerpen 

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten 2022 – 2023 
Ø Technisch lezen in een doorlopende lijn 

van groep 1 - 8; 
Ø Leer ze lezen; 
Ø Informatie over de huidige technisch 

leesmethodes (pitches door Patrick 
Lazeroms van Heutink) 

Ø Methodes naast onze visie op leren 
leggen 

Ø Uitzoeken methode 
Ø Ontwerpen implementatietraject 

 



46 

 

 

Doelen 2023 – 2024 (implementeren) 
Ø Aan de slag met de nieuwe technisch 

leesmethode 
Ø Implementatietraject 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Doelen 2024 – 2025 (borgen) 

Ø Borgen technisch leesmethode 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelen 2025 – 2026 (borgen) 
Ø Borgen technisch leesmethode 

Activiteiten 2023 – 2024 
Ø Volgen implementatietraject op 

studiedagen 
Ø Werken met de methode; 
Ø Inzetten op leesmotivatie (zie De zeven 

pijlers van van onderwijs in begrijpend 
lezen); 

Ø PLG-bijeenkomsten waarin het team 
een doorgaande lijn opzet op De Ester; 

Ø Ontwikkelen kwaliteitskaart technisch 
lezen; 

Ø Ontwikkelen kijkwijzer technisch lezen 
(te gebruiken bij observaties). 
 

Activiteiten 2024 – 2025 
Ø Inzetten op leesmotivatie (zie De zeven 

pijlers van van onderwijs in begrijpend 
lezen); 

Ø Klassenbezoeken door IB’er en 
taalcoördinator met feedbackgesprek 
(tweemaal per jaar). Deze observatie 
vindt plaats aan de hand van de 
kijkwijzer technisch lezen; 

Ø Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen kwaliteitskaart. 

 
Activiteiten 2025 – 2026 

Ø Inzetten op leesmotivatie (zie De zeven 
pijlers van van onderwijs in begrijpend 
lezen); 

Ø Klassenbezoeken door IB’er en 
taalcoördinator met feedbackgesprek 
(tweemaal per jaar). Deze observatie 
vindt plaats aan de hand van de 
kijkwijzer technisch lezen; 

Ø Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen kwaliteitskaart. 

 
 


