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Opvang (algemeen)

28-11-2022

 Na Corona, fusie met Blos en het tekort van medewerkers ligt de focus op 

stabiliteit en continuïteit in de opvang

 Er is aandacht voor de pijlers in de opvang

 Het aanbod binnen de verschillende pijlers wordt afgestemd

 Opleiding functionaris doorgaande lijn peuters-kleuters



Een goede (reken)les

28-11-2022

 Groep 1-2 voert sinds 21-22 spelend rekenen in bij het spel a.d.h.v. de 

thema’s

 De leerkrachten maken kennis met de leerlijnen rekenen

 Er wordt onderoek verricht naar de doorgaande lijn 2-3 en er vindt 

afstemming van het aanbod plaats

 De analyse van de resultaten 3-8 worden besproken als 0-meting 

 Hoe ziet een goede rekenles eruit. We bereiden samen voor, monitoren en 

evalueren.



Oriëntatie en invoering schrijven

• Er worden criteria opgesteld waar een nieuwe schrijfmethode aan moet 

voldoen

• Op basis van de criteria worden methodes vergeleken

• We maken in het team een keuze

• De nieuwe methode wordt 23-24 ingevoerd
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Oriëntatie en invoering executieve functies
“welke vaardigheden heb ik nodig om tot leren te komen”

• Er is een werkgroep vanuit het team die dit proces begeleid 

• Er is een introductiebijeenkomst geweest voor het team (kennismaking)

• Medio januari volgt er een presentatie (extern) met een “specialist”.

• Er wordt een plan van aanpak opgesteld.
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Introductie beweegwijs

• Regel- en wetgeving van de gymtijden wordt in 2023 aangepast

• Onderzoek naar een nieuwe methode

• Er is een werkgroep vanuit het team

• Bewegend leren wordt structureel een onderdeel van ons aanbod

• Wat betekent dit voor de indeling en inrichting van ons plein?

• We schenken aandacht aan de gezonde school

• We organiseren de Looveldenloop en een Astrum sportdag

• De aftrap is 6 december van 10.00 uur – 12.00 uur op de studiedag
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ICT 

• Dave Hollink (medewerker IKC Binnenstebuiten) volgt de opleiding I-coach

• Missie en visie worden bepaald in relatie met ontwikkelingsgericht onderwijs

• Er is een werkgroep die het traject van het team voorbereid

• Er wordt een beleidsplan opgesteld
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Ontwikkelingsgericht onderwijs  

• Ontwikkelplannen per bouw

• In groep 1-2 aandacht voor rekenen en voorbereidend aanvankelijk lezen en 

de borging in het volgsysteem HOREB

• In groep 3-4 koppelen van lees- schrijfactiviteiten in relatie met spel

• In groep 5-6 de koppeling van taal en lezen aan thema’s

• In groep 7-8 de koppeling van taal en lezen aan thema’s

• De opleiding ogo wordt door 8 collega’s gevolgd (certificaat)

• Twee collega’s vervolgen de opleiding “kartrekker ogo”
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OGO



Ouderbetrokkenheid  

• Er is een online onderzoek 2021-2022 geweest (ouders en medewerkers)

• Peeter de Vries verzorgde online (21 september) een presentatie

• Op maandag 26 september stond de studiedag in he teken van 
ouderbetrokkenheid

• De volgende thema’s zijn uitgewerkt:

-brengen en halen, inloop

-informatieavond

-gesprekkencyclus

-rapportage

-seo

-professionalisering medewerkers - ouders28-11-2022


