De onderwijskrant
Om de week verschijnt er een nieuwsbrief en daarin staan, zoals u weet, voornamelijk
huishoudelijke mededelingen. Maar natuurlijk hebben we u ook veel te melden over allerlei
onderwijsinhoudelijke zaken op KOC de Brakken en dit kunt u lezen in de onderwijskrant.
Deze onderwijskrant verschijnt twee à drie keer per schooljaar. We hopen u op deze manier
goed te informeren over de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied op onze school.
Dit keer staat in de onderwijskrant het Nationaal Programma Onderwijs centraal. Hierbij
vormen onze kernwaarden onze basiswaarden op grond waarvan onderwijskundige keuzes
worden gemaakt.
Onze kernwaarden:
Veilige sfeer: "op onze school heerst rust en structuur"
Samen: "groeien doe je met elkaar"
Maatwerk: "we bieden onderwijs op maat"
Nationaal Programma Onderwijs
Het schoolprogramma is een plan van aanpak waarin de school concreet beschrijf wat ze in
het kader van het Nationaal Programma Onderwijs de komende 2 schooljaren gaat doen om
de mogelijke vertragingen weg te werken en de brede ontwikkeling van alle leerlingen te
versterken.
Gedegen analyse
Het schoolprogramma is gebaseerd op de schoolscan. Dit is een probleem- en
behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau. Een succesvol schoolprogramma heeft baat
bij een gedegen analyse die niet alleen de mogelijke vertragingen in kaart brengt, maar ook
de versnelling die een deel van de leerling heeft doorgemaakt en de behoeften rond
welbevinden. Een gedegen analyse maakt het mogelijk om straks aan de juiste touwtjes te
trekken en het schoolprogramma te integreren in de eigen duurzame schoolontwikkeling.

Onze schoolscan bestaat uit:
●
●

Analyse van de gegevens over de cognitieve en sociale ontwikkeling uit ons
leerlingvolgsysteem (resp. ParnasSys en ZIEN!).
Daarnaast hebben we ook gegevens verzameld en geanalyseerd over het mentale
welbevinden van de leerlingen door middel van het uitzetten van vragenlijsten onder
leerlingen (groep 5 t/m 8) en alle ouders. De uitslag kunt u in de onderstaande tabellen
aflezen.

vragenlijst mentaal welbevinden leerlingen groep 5-8 - respons 97% - norm 3,0
1

Positieve gevoelens

2,81

2,79

2

Negatieve gevoelens

3,19

3,27

3

Gemis

2,51

2,50

Onvoldoende - zwak/matig - (ruim)voldoende - goed/uitstekend

Rapportcijfers
4

Gevoel tijdens het thuisonderwijs

7,1

5

Gevoel na het thuisonderwijs

8,1

Veel kinderen hebben aangegeven dat ze het fijn vonden dat ze weer naar school konden gaan.
Het thuisonderwijs was op zich prima. Maar vriendjes, samen spelen en samen dingen doen, hebben
ze heel erg gemist.
vragenlijst mentaal welbevinden ouders - respons 20% - norm 3,0
1

Positieve gevoelens

3,08

3,10

2

Negatieve gevoelens

3,36

3,39

3

Gemis

2,38

2,30

Onvoldoende - zwak/matig - (ruim)voldoende - goed/uitstekend
Rapportcijfers
4

Gevoel tijdens het thuisonderwijs

6,5

5

Gevoel na het thuisonderwijs

7,5

Concrete doelen
Om vanuit de analyse tot de juiste interventies te komen, is een belangrijke tussenstap
nodig, namelijk het vaststellen van gezamenlijke en concrete doelen. De onderstaande
punten willen we de komende twee jaar realiseren om de leer- en ontwikkelvertragingen
aan te pakken en om duurzaam te ontwikkelen:
1. Het versterken van het eigenaarschap van onze leerlingen om ze inzicht en
verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen ontwikkeling en leerproces.
We vinden het hierbij belangrijk om een leeromgeving te creëren waarin kinderen eigen
doelen leren stellen en waarin je kinderen leert te reflecteren, na te denken en te praten over
leren zodat ze een actieve leerhouding en metacognitieve vaardigheden ontwikkelen.
2. Het aanbieden van thematisch en zaakvakken geïntegreerd onderwijs in
groep 3 t/m 8.
Geïntegreerd onderwijs maakt meer betekenisvol leren mogelijk. De leerlingen, worden in
staat gesteld om de zin en betekenis van leren in te zien en om hun kennis ook te gebruiken
en toe te passen in allerlei situaties.
3. Het verstevigen van het opbrengstgericht werken (in groep 1-2).
Het is ons uitgangspunt om goed aan te kunnen sluiten bij de behoefte van de kleuter om te
spelen en om goed aan te kunnen sluiten bij de gestelde doelen.
4. Het vergroten van de digitale vaardigheden (leerkrachten en leerlingen).
We streven ernaar om onze leerlingen goed voor te bereiden op een digitaliserende
samenleving door in iedere groep structureel aandacht te besteden aan de leerlijn digitale
geletterdheid.

Effectieve interventies
De conclusies van de schoolscan en de eigen doelen rond het schoolprogramma heeft geleid
tot een keuze voor passende en effectieve interventies.
Inzet extra personeel
De schoolanalyse geeft inzicht in de extra impulsen, de extra ondersteuning en extra
begeleiding die wij willen aanbieden. Enerzijds zal deze extra ondersteuning zich focussen
op de groep als geheel, maar anderzijds vraagt dit om maatwerk, om differentiatie.
Volgend schooljaar hebben we vanuit de NPO gelden extra personeel aangesteld of
medewerkers in uren uitgebreid:
●
●
●
●
●

Onderwijsassistent : Imke van Dijck - fulltime
RT leerkracht : Bregje Hoeks - 2 dagen per week
Leerkracht taalondersteuning : Marijke Hartman - 1 dag per week
Uitbreiding intern begeleider : Marieke de Haan - 1 dagdeel per week
Uitbreiding adjunct directeur : Karin de Krom - 1 dagdeel per week

Professionalisering
De kwaliteit van de leraar is de allerbelangrijkste factor in de leerontwikkeling van de
leerling. Dat maakt dat het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van leraren een
van de meest effectieve interventies is.
Volgend schooljaar staan o.a. de volgende teamscholingen centraal:
●
●
●
●
●

Opbrengstgericht werken in 4D - groep 1-2
Zelfregulerend leren - groep 3 t/m 8
Implementatie nieuwe zaakvakken geïntegreerde methode - groep 3 t/m 8
Cursus begrijpend lezen - groep 4 t/m 8
Cursus taal in blokjes - groep 3 t/m 8

Extra materiaal en digitale leeromgeving
We hebben een lijst van (digitale) leer- en oefenmateriaal / middelen samengesteld, om ons
in het werk te ondersteunen en om de beoogde leerdoelen te kunnen bereiken. Daarbij
zetten we de NPO gelden in om onze theaterzaal op te knappen, zodat ook kunstzinnige

activiteiten, zoals dans, toneel, muziek een belangrijk plaats gaat innemen in ons
onderwijsaanbod en ook in de buitenschoolse activiteiten.
Interventie

Middelen

Instructie in kleine groepen

Remediërend materiaal

Gesproken taal interventies

(Prenten) boeken

Samenwerkend leren

Materiaal inrichting themahoeken

Onderwijsassistenten

Verrijkingsmateriaal

Cultuureducatie

Opknappen podium theaterzaal

Metacognitie en zelfregulerend leren

Materialen executieve functies

Digitale technologie

Chromebook Kar /online lesmateriaal

Het belang van goed onderwijs
Ons Nationaal Programma Onderwijs sluit naadloos aan op ons huidige jaar- en
professionaliseringsplan. Gerichte aanpakken kunnen worden ingezet om er in uitzonderlijke
situaties voor te zorgen dat leerlingen beter presteren. Op De Brakken is ons uitgangspunt
om kwalitatief goed onderwijs te geven. Samen met met het team werken we doelgericht
om de onderwijskwaliteit steeds weer te kunnen verbeteren vanuit ons motto:

Groeien doen we samen!

