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1 Inleiding 
 

Onze school behoort tot Optimus Primair Onderwijs. Het koersplan ‘Optimus 

Wereldscholen!’ geeft richting en inspiratie aan het onderwijs binnen onze stichting. De 

ambities van onze stichting staan in verbinding met het jaarplan 2022 - 2023 en ons 

onderwijs.  

 

De inhoud van dit jaarplan en ons onderwijs baseren we, naast het koersplan ‘Optimus 

Wereldscholen! 2022 - 2026, op de teamevaluatie van het jaarplan 2021 - 2022, het 

schoolplan 2022 – 2026, het afgelopen jaar en voortschrijdend inzicht die aanpassingen van 

ons als team vragen. Het afgelopen schooljaar zijn we helaas steeds weer geconfronteerd 

met de gevolgen van het virus COVID-19. Daardoor zijn geplande studie- en 

afstemmingsmomenten op een ander moment doorgegaan of hebben een andere inhoud 

gekregen. We hebben steeds zoveel als mogelijk geprobeerd om het daadwerkelijke 

onderwijs door te laten gaan. Een aantal professionaliseringsactiviteiten is doorgeschoven 

en opgenomen in dit jaarplan. 

 

Onze onderwijsinhoudelijke ambities voor dit jaar zijn didactisch coachen, opbrengstgericht 

passend onderwijs, begrijpend lezen & woordenschat en technisch lezen. Daarnaast speelt 

ICT een ondersteunende rol in ons onderwijs. Het overkoepelende doel van dit jaarplan is 

ons onderwijs nóg beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen op De Ester. 

 

Team De Ester 

Juni 2022 
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2 Terugblik op de schoolontwikkeling 2021-2022 
Op De Ester werken we aan alle ontwikkelonderwerpen volgens de PDCA-cyclus: planning, 

uitvoering, monitoring en aanpassen & verantwoording.  

Professionele LeerGemeenschap (PLG) 
Onze onderwijskennis is geactualiseerd door kennisdeling tijdens onze PLG-bijeenkomsten. We leren 

van elkaar door het brengen van klassenbezoeken bij elkaar met gerichte kijkwijzers en 

feedbackgesprekken. Door het gebruik van kwaliteitskaarten en de klassenbezoeken is de 

doorgaande lijn zichtbaarder in de school. We ontwikkelen, evalueren, stellen bij als dat nodig is en 

borgen kwaliteitskaarten. De gestelde doelen zijn bereikt en we functioneren als een PLG op De 

Ester. Dit onderwerp is daarom niet meer opgenomen als ontwikkelpunt in het komende jaarplan.  

Directe instructie 
De kwaliteitskaart ‘directe instructie’, waarin staat hoe we dit in ons lesgeven toepassen, is 

ontwikkeld. We hebben kennis van alle lesfasen en passen deze steeds beter toe. Klassenbezoeken 

zijn belangrijk om elkaar scherp op de ontwikkeling(en) te houden. Deze doelen hebben we behaald. 

Aandachtspunten voor komend schooljaar in de PLG-bijeenkomsten zijn het afstemmen van het 

niveau van de lessen op het eindniveau in groep 8 en het inplannen en brengen van klassenbezoeken 

bij elkaar. Directe instructie is voor komend schooljaar niet meer opgenomen in het jaarplan omdat 

we meer inhoud en verdieping in onze instructies brengen door didactisch coachen. 

Didactisch coachen 
De doelen ‘twee onderwijsinhoudelijke bijeenkomsten’ en ‘twee interne coaches volgen de 

opleiding’ hebben we behaald. Leraren zijn zich meer bewust van het stellen van de goede vragen. 

Het team wil zich nog meer in bekwamen in het geven van feedback en stellen van de goede vragen. 

Dit onderwerp staat komend jaar regelmatig op de PLG-bijeenkomsten, naast het scholingstraject. 

Begrijpend lezen & woordenschat 
Het afgelopen jaar hebben we ons onderwijs in begrijpend lezen & woordenschat (BLW) geborgd. Uit 

analyse bleek dat ons woordenschatonderwijs meer aandacht (didaktiek en tijdsinvestering) nodig 

heeft. Het gemaakte plan van aanpak hiervoor leidt tot betere resultaten. De publicatie ‘zeven pijlers 

van onderwijs van begrijpend lezen’ (aspecten om goed leesbegrip te ontwikkelen) en ‘leer ze lezen’ 

vormen komend jaar het uitgangspunt van de verdere ontwikkeling van ons BLW-onderwijs.   

Opbrengstgericht Passend Onderwijs 
Groep 1 – 2 is gestart met Focus PO 1 – 2. Voor de groepen 3 – 8 bleek afgelopen schooljaar door de 

coronaperikelen de tijdsinvestering te groot om een goede start te kunnen maken met het werken 

met de cruciale doelen. Dit doel behaalden we daarom niet en we analyseren nu via de basismodule 

zoals we eerder deden. Komend schooljaar starten we opnieuw met het werken met cruciale doelen. 
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3 Speerpunten schoolontwikkeling 2022-2023 
In dit hoofdstuk beschrijven we de ambities waar we het komende schooljaar hoofdzakelijk aan 

werken. Deze ambities zijn gekozen omdat we meer verdieping willen in onze instructies met als doel 

dat onze kinderen meer dan voldoende basisvaardig zijn in taal/lezen en rekenen.  

Naast de genoemde doelen in onze ambitiekaarten, zijn de door Optimus geformuleerde 

opbrengsten ook een doel van ons onderwijs in taal/lezen en rekenen. Deze doelen zijn: 

- 70% van de leerlingen behaalt een I – II – III niveau voor de Cito-LOVS toetsen; 

- Iedere leerling behaalt het 1F-niveau. 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.  

 

 

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 
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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 
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.  
➢ In de PLG’s werken we de komende jaren aan het verbeteren van het begrijpend lezen & 

woordenschat; 
➢ We gebruiken ‘De zeven pijlers van onderwijs in begrijpend lezen’ en ‘Leer ze lezen’; 
➢ We bespreken steeds (delen van) een item voor de theoretische onderbouwing en onderzoek; 
➢ 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. 
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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 
✓ Kwaliteitskaarten 
✓ Tijdens klassenbezoeken zijn de afspraken rondom begrijpend lezen & woordenschat 

(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 
➢ 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; 
➢ PLG-werkbijeenkomsten; 
➢ Klassenbezoeken en nabesprekingen; 
➢ Ontwikkelen kwaliteitskaarten die het team evalueert en eventueel bijstelt. 

Periode 
2022 - 2026 

 

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

2) 
➢ Een motiverende leesomgeving (pijler 

7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

(te gebruiken bij observaties); 
➢ Klassenbezoeken door taalcoördinator 

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

➢ Ontwikkelen kwaliteitskaart ‘begrijpend 
lezen’  

➢ Bijstellen kwaliteitskaart leerlingen 
‘aantekeningen maken’ 

➢ Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen kwaliteitskaarten. 

  

 

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 
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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). 
 

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 
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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 
 

➢ Starten met een scholingstraject 
➢ 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  

➢ 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; 

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 
➢ Kwaliteitskaart ‘didactisch coachen’  
➢ 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; 

➢ 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 
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Financiering 
NPO gelden 

Periode 
2021 - 2024 

Externen 
Trainer V&F consultants (Wouter Jansen) 

 

Doelen 2022 – 2023 (implementeren) 
➢ Verdieping Didactisch Coachen (tweede 

jaar scholingstraject) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Opleiden beeldcoaches jaar 2 
 

➢ Kwaliteitskaart Didactisch Coachen 

Activiteiten 2022 – 2023 
➢ Verdieping op het terrein van leer- en 

motivatie strategieën, metacognitieve- 
en metamodus strategieën 

➢ Trainingstraject tweede jaar 
➢ Lezen artikelen + boek Didactisch 

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

coachvaardigheden (interventie- en 
sequentieanalyse) + vergelijking met 
nulmeting 

 
➢ 2 – 3 trajecten uitvoeren bij teamleden 

 
➢ Doorontwikkelen kwaliteitskaart 

Didactisch Coachen 

 

 

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.  
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Figuur 1: De relatie tussen verschillende leescomponenten (gebaseerd op Richards & Leafstedt, 2010) 
 

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

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

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

woordenschat. 

 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 
✓ Kwaliteitskaarten 
✓ 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 
➢ 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; 

➢ Een implementatietraject; 
➢ PLG-werkbijeenkomsten; 
➢ Klassenbezoeken en nabesprekingen; 
➢ 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) 
➢ Kennis en verdieping in didactiek 

technisch lezen 
➢ Uitzoeken technisch leesmethode  
➢ Implementatietraject ontwerpen 

 
 
 
 
 
 

Activiteiten 2022 – 2023 
➢ Technisch lezen in een doorlopende lijn 

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

leesmethodes (pitches door Patrick 
Lazeroms van Heutink) 

➢ Methodes naast onze visie op leren 
leggen 

➢ Uitzoeken methode 
➢ Ontwerpen implementatietraject 
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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. 
 
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: 
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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 
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.  



 

13 
Jaarplan 2022 - 2023 

 
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 

– Iedere leerling behaalt het 1F niveau en de PRO-uitstroomleerling behaalt dit op 
geconcretiseerde deelgebieden 

o We tillen het basisniveau omhoog – 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 
➢ We verdiepen ons in de nieuwe werkwijze van Focus PO, als ook de digitale verwerking 

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

deze evalueren we en stellen, indien nodig, bij;  
➢ 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;  

➢ 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. 

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 
✓ Kwaliteitskaarten 
✓ 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. 
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Te ondernemen activiteiten 
➢ Iedere groep heeft de beschikking over een map Opbrengstgericht Passend Onderwijs met 

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

Proceseigenaar 
Schoolleider - IB 

Financiering 
Scholingsbudget De Ester 

Periode 
2022 - 2026 

Externen 
Jeroen Mulder en Ynte Essers van Helder Onderwijs 

 

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

Focus PO 
➢ Borgen korte en grote 

schoolbesprekingen, groepsbespreking 
en leerlingbespreking 

➢ Borgen en uitbouwen analyseren, 
maken groepsoverzichten en bepalen 
interventies met behulp van de cruciale 
leerdoelen 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

➢ Actualiseren informatiemap 
Opbrengstgericht Passend onderwijs 

➢ Ontwikkelen onderwijsplankaarten 
(begrijpend lezen & woordenschat en 
rekenen) 

➢ Actualiseren kwaliteitskaart 
Opbrengstgericht Passend Onderwijs 

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

➢ Evalueren, indien nodig bijstellen en 
borgen onderwijsplankaarten. 

 

4 Kleinere ontwikkelingen/ borging 
Naast de hierboven genoemde ambities, borgen we hetgeen we eerder hebben ontwikkeld. We doen 

dit via de kwaliteitskaarten die we opstellen tijdens een ontwikkeltraject. Op deze manier houden we 

de focus.  

 

Daarnaast zijn we op De Ester ook bezig met het intensiveren van de ouderbetrokkenheid omdat dit 

ten goede komt aan de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling. We krijgen hiervoor 

begeleiding van een deskundige. We stellen hiervoor bewust geen specifieke doelen op. Dit geeft ons 

de kans om in te spelen op wat in evaluaties en/of gesprekken met collega’s en ouders naar voren 

komt.   
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5 Nawoord 
 

 

Het jaarplan 2022 – 2023 geeft zicht op de belangrijkste ontwikkelingen waaraan we dit schooljaar 

werken op De Ester. Het voert te ver om in een jaarplan alle details te beschrijven. Als u 

geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp en u weet hier graag meer van, dan kunt u altijd meer 

informatie krijgen bij de directie. Bij dit jaarplan hoort bijlage 1 ‘inzet NPO gelden’. Hierin is 

aangegeven hoe we op De Ester de extra NPO gelden (Nationaal Programma Onderwijs) inzetten.  

 

In de onze PLG-bijeenkomsten komen meer onderwerpen aan bod dan de in dit jaarplan beschreven 

ontwikkelingen. Dit betreft vaak kleinere onderwerpen die zeker belangrijk zijn voor het 

onderwijsleerproces van de kinderen en altijd in het verlengde liggen van de onderwerpen in dit 

jaarplan. 

 

Aan het einde van het schooljaar evalueren we de beleidsvoornemens in dit jaarplan. Het jaarplan en 

de evaluatie publiceren we op onze website www.de-ester.nl. 

 

Team De Ester 

Juni 2022  

http://www.de-ester.nl/
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Bijlage 1  Inzet NPO gelden 
 

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (B 2 
– 3 – 4 – 5 – 6) 
We zetten de gelden zo breed mogelijk in. Dat betekent dat we naar aanleiding van de hierboven 

beschreven verantwoording eerst hebben gekeken naar de individuele resultaten. We hebben in 

beeld wat op individueel niveau nodig is (High Dosis Tutoring), wat groepjes kinderen uit bepaalde 

groepen nodig hebben (instructie in kleine groepen) en welke interventies op groepsniveau nodig zijn 

(werkplannen/groepsplannen en peertutoring).  

 

We zetten daarnaast in op professionalisering van de leraren op diverse onderwerpen als didactisch 

coachen (feedback), rekenen (afronden van het traject implementatie ‘getal en ruimte junior), 

analyseren van toets gegevens en welke consequenties dit heeft voor het onderwijs in de groep.  

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van kinderen (C 1 – 2 – 3) 
Ondanks dat veel onderwijstijd naar de vakgebieden rekenen, taal en lezen is gegaan, vielen de 

resultaten in januari 2022 tegen. We hebben daarop een plan van aanpak gemaakt voor de 

vakgebieden taal, rekenen en lezen. We hebben daarom ons thematisch onderwijs beperkt tot een 

absoluut minimum waarbij de focus lag op woordenschat en begrijpend lezen. Daarnaast hebben we 

de afgelopen twee jaar de ‘doe-circuits’ en excursies, onze speerpunten in het wereld oriënterend 

onderwijs, zeer beperkt en in afgeslankte vorm uit kunnen voeren. Het komende schooljaar geven 

we een boost aan ons thematisch onderwijs.  

 

We willen meer ouderbetrokkenheid omdat dit ten goede komt aan de sociaal-emotionele en 

cognitieve ontwikkeling van onze kinderen. We krijgen hiervoor begeleiding van een deskundige. 

Executieve functies (D 1) 
Uit eerdere analyse op onze school is gebleken dat bij een groot aantal kinderen de executieve 

functies aandacht behoeven. We willen hierbij vooral aandacht geven aan de metacognitieve 

ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door middel van spel maar ook gerichte interventies in de 

groepen. We maken hierbij gebruik van interventies die (wetenschappelijk) bewezen leiden tot 

significante effecten.  
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Wat Item menukaart Inzet 

High Dosis Tutoring 
(extreme 
achterstanden) 
 

B2 – individuele 
instructie 

3 uur per week voor x-leerlingen  

Instructie in kleine 
groepjes 

B3 – instructie in 
kleine groepjes (groep 
4 – 5) 
 

2 uur per week voor x-leerlingen in kleine 
groepjes 

Peertutoring B4 (groep 6 – 7 – 8) Daar waar nodig 
 

Didactisch coachen B5 – feedback Teamscholing minimaal drie jaar + coaching + 
vervanging + aanschaf camera 
 

Ouderbetrokkenheid C1 – Studiedagdeel 6 
december + 9 mei:  
 

Teamscholing 

Rekenen B5 – feedback Teamscholing 
 

Analyseren  B6 – 
professionaliseren 
team 
 

Teamscholing 
 

Executieve functies D1 – metacognitie en 
zelfregulerend leren 
 

Spellencircuit wekelijks + onderzoek Leontine 

Cultuureducatie en 
sportieve activiteiten: 

C2 + C3 – sportieve 
activiteiten en 
cultuureducatie + 
professionalisering 
leraren  

Inzet passend bij de thema’s van ‘Alles-in-1’ 
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