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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

Expliciete Directe Instructie (EDI) 

Aanleiding voor dit project 
De resultaten bij onder andere rekenen blijven achter bij het landelijk gemiddelde. De wisselende 
aanpak gedurende de instructie en het didactisch handelen van de leerkracht spelen hier een rol in. 
Afgelopen schooljaar is hiervoor veel aandacht geweest en dat heeft ook resultaat gehad. Wat 
betreft de resultaten is na daling van de opbrengsten een opgaande lijn te bespeuren. De 
doorgaande lijn verdient echter wel weer een hernieuwd borgingsmoment, omdat wij o.a. te maken 
hebben met de instroom van nieuwe leerkrachten binnen ons team en er zo hier en daar is gebleken 
dat er een aantal aspecten als lastig worden ervaren en/of beter kunnen.    
Het is ook tijd voor een vervolgstap binnen het werken volgens de stappen binnen EDI. Wat hier nog 
ontwikkeling verdiend is de differentiatie (-mogelijkheid) die zich openbaart gedurende de instructie 
en verwerking.  
Voorwaardelijk voor een goede EDI-les is ook een sterkere en duidelijkere doorgaande lijn Zelfstandig 
werken.   
 

Huidige situatie 
De leerkrachten hebben kennis van het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). De stappen in dit 
model zijn nog voor iedereen glashelder wat betreft nut en noodzaak. Afstemming in instructie en 
leerinhouden ontbreekt zo her en der deels. Dit is van invloed op bijvoorbeeld de betrokkenheid van 
de leerlingen gedurende de lessen en betekent dat de leeropbrengsten hoger kunnen door verfijning 
van de toepassing van het EDI.  
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
In juni 2023 wordt het EDI-model toegepast volgens de schoolafspraken en in doorgaande lijn.  
- De betrokkenheid van leerlingen is hoger.  
- Opbrengsten die hoger liggen dan schoolnormen.  
- Leerkrachten stemmen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit doen wij planmatig en 
situationeel gedurende de (instructie-) les. Differentiatie (instructie en verwerking) vindt continu 
plaats. 
- De lessen worden gegeven vanuit een duidelijk doel en de leerkrachten hebben er zicht op dat de 
doelen ook worden gehaald. 
 
 

Doelen voor dit jaar 
Aan het eind van het jaar: 
- Kennen en snappen alle leerkrachten de fasen/stappen van het EDI. Zij kennen de basisprincipes en 

kunnen deze op de juiste manier toepassen   

- Kunnen de leerkrachten de instructielessen geven volgens de stappen van het EDI in hun (combi) 

klassen. 

- Is de doorgaande lijn EDI zichtbaar tijdens de lessen.  

- Is er sprake van differentiatie tijdens de lessen.  

- De leerkrachten hebben zich ontwikkeld op het gebied van hun eigen hulpvragen gericht op het EDI 

en voelen zich competent. 

- De leerkrachten passen de gemaakte afspraken op het gebied van zelfstandig werken en uitgestelde 

aandacht toe in hun lessen. 
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Meetbare resultaten 
De resultaten van rekenen, lezen en taal liggen op het landelijk gemiddelde/schoolnormen. 
We zien herkenbare EDI-lessen gedurende groepsbezoeken.   
 

Haalbaarheidsfactoren 
Stimulerende factoren zijn: 
- Er wordt een externe deskundige ingezet om het team te scholen m.b.t. EDI. 
- Gedreven team  
- Middelen zijn aanwezig 
- Zelfstandig werken heeft weer een doorgaande lijn 
 

Uren 
8 uur per leerkracht 
 

Budget 
Scholing: € 12.000 
Materialen  
 
 
Tijdsplanning 

November  Teambijeenkomst  EDI (zelfstandig werken) Team/trainer 

Nov-dec Groepsbezoeken  Trainer/IB of directie 

 Bespreking groepsbezoek trainer Leerkracht/trainer 

februari Teamscholing EDI (differentiatie) IB/team 

Feb - mrt Groepsbezoeken  Trainer/IB of directie 

 Bespreking groepsbezoek trainer Leerkracht/trainer 

mar - apr Afname ICALT Directie 

mei Groepsbezoeken  Directie  

 

Wijze van borging 
- Groepsbezoeken trainer en intern begeleider/directie 

- Regelmatig terug op de agenda teamvergaderingen 

- Afname Icalt directeur 

- Flitsbezoeken Intern begeleider 
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Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Kwaliteitszorg 

Ontwikkeling Kwaliteitszorg:  

Keuze passende LOVS 

Schoolnormen aanpassen 

Aanleiding voor dit project 
De kwaliteitszorg heeft in het afgelopen schooljaar een kwaliteitsimpuls gekregen die zijn vruchten 
afwerpt. Als leidraad voor herstel heeft het stelsel van kwaliteitszorg dat is vastgesteld door Adenium 
centraal gestaan. Met de optimalisering van de kwaliteitszorg gaan wij in het schooljaar 2022-2023 
door. 
We zien dat onze schoolnormen niet samenhangend zijn met de weging van onze school (28,89)  
 

Huidige situatie 
- De school beschikt over de verplichte documenten en heeft deze op orde. De implementatie in de 
groepen heeft plaats gevonden en er vindt regelmatig evaluatie plaats.   
- De inbreng van stakeholders is gewaarborgd.  
- De vorderingen van de leerkrachtvaardigheden wordt jaarlijks gemonitord middels groeps- en  
flitsbezoeken en ook icalt-afname. 
- Jaarlijks worden resultaatanalyses gemaakt gericht op de schooldoelstellingen.  
- Het volgsysteem van de leerlingen is aan vernieuwing toe.  
- De schoolnormen zijn niet passend bij de huidige gemiddelde schoolpopulatie en om die reden is 
herijking gewenst 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
- Aan het begin van deze schoolplanperiode is de kwaliteitszorg voor het grootste gedeelte ingericht 
volgens het stelsel van kwaliteitszorg van Adenium en wordt als zodanig ook uitgevoerd.  
- De ondersteuningsstructuur is in één document overzichtelijk beschreven. 
- De schoolnormen passen bij de schoolpopulatie 
- Keuze passende LOVS is gemaakt 
- Leerlingen die zorg nodig hebben worden adequaat ondersteund conform de 
ondersteuningsstructuur. 
 

Doelen voor dit jaar 
- Aan het begin van het cursusjaar is een borgingsdocument Ondersteuningsstructuur voltooid 
- De Schoolnormen zijn passend voor onze schoolpopulatie 
- De zorgstructuur wordt gevolgd en conclusies omgezet in actie in groep en school.  
- HGW (handelingsgericht werken) is voor het team duidelijken werkbaar. 
- Er wordt doelgericht gewerkt met zorgleerlingen.  
 

Meetbare resultaten 
- De genoemde schooldocumenten zijn zichtbaar op de website. 
- Iedere leerkracht kent en bewandelt de afgesproken weg bij problemen en onduidelijkheden.  
- Opbrengsten zijn omhoog gegaan binnen onze leerlingenzorg. 
 

Haalbaarheidsfactoren 
- Het stelsel van kwaliteitszorg van Adenium is een duidelijke kapstok voor het inrichten van de 
kwaliteitszorg op school. 
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- De (ervaren) intern begeleider ondersteunt en begeleidt leerkrachten bij het verlenen van 
ondersteuning en begeleiding van zorg aan leerlingen. 
- De intern begeleider heeft extra formatie uit NPO-middelen tot haar beschikking gekregen. 
 
Uren: 
16 uur (extra) Intern Begeleider 
 
Budget: 
Personeel: € 15.000  
Middelen: € 2.000 
 
 
Tijdsplanning 

Augustus  Actualiseren schoolgids 2022-2023 Directie 

Aug – sep  uploaden verplichte schooldocumenten in het schooldossier Directie 

September Informeren diverse LOVS-sen Team/ib/dir 

Oktober  Document Ondersteuningsstructuur Ib/dir 

November  Keuze LOVS definitief team 

December  Herijking schoolnormen (voorstel) Ib/directeur 

januari Besluit m.b.t. schoolnormen Team  

Jan - feb Resultaatanalyse  Team/ib/directie 

Maart  Afname icalt Directie 

maart bespreken resultaatanalyse en schooldoelstellingen met ib'er Directie 

april Start opzet schoolgids 2022-2023  Directie 

Mei  SchoolOndersteuningsProfiel evalueren Ib/directie/team 

juni Jaarverslag opstellen en hierbij de stakeholders betrekken  Directie 

juli Overdracht groep/leerling (-en) Team/ib 

 

Op de agenda van de teamvergadering is elke vergadering plek voor ontwikkeling in de zorg. 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Pedagogisch handelen 

Verbetering en borging sociaal emotionele ontwikkeling en veiligheid 

Aanleiding voor dit project 
Het veiligheidsbeleid en de Kanjertraining (structuur) verdient een aandacht, omdat er veel 
wisselingen in personele zin hebben plaatsgevonden. Ook is het post-Corona schooljaar een goed 
moment om nieuwe inzichten en vergeten afspraken tegen het licht te houden.  
 

Huidige situatie 
Afgelopen schooljaar is er veel veranderd in personele zin.  
- de coördinator werkt niet meer werkt in onze school,  
- we een behoorlijk wat vernieuwing binnen ons groepsverantwoordelijke deel van het team hebben 
en we mede hierdoor een aantal ongeschoolde leerkrachten binnen ons team hebben.  
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
- Dat de Kanjertraining de kwalitatieve inhoud en plek binnen en om onze school verkrijgt en 
vasthoudt.  
- Dat de Kanjertraining zijn positieve bijdrage heeft op het gevoel van veiligheid binnen onze school.  
- Het veiligheidsbeleid voldoet aan het wettelijk kader en bevat tenminste afspraken over hoe om te 
gaan met incidenten en met sociale media. Ook zijn hierin afspraken over verkeersveiligheid 
opgenomen.  
- Dat het team 2022-2023 geschoold zal zijn.  
- Het veiligheidsbeleid geactualiseerd is . 
 

Doelen voor dit jaar 
- In april van het cursusjaar 2022-2023 is het veiligheidsbeleid geactualiseerd  
- Personeelsleden worden zo snel mogelijk geschoold in Kanjer.  
- Het opgestelde document voor het werken met Kanjer is geëvalueerd en het personeel werkt 
hiermee. 
 

Meetbare resultaten 
- De personeelsleden die de scholing volgen sluiten dit af met het behalen van het certificaat. 
- Niet meer dan 10% van de leerlingen ervaart gevoelens van onveiligheid (veiligheidsmeting mei 
2023).  
- Documenten zijn geactualiseerd. 
 

Haalbaarheidsfactoren 
Stimulerende factoren: 
Er is met overtuiging gekozen voor Kanjer en hierover zijn reeds afspraken gemaakt. 
 

Uren 

De school stelt geen uren beschikbaar voor het volgen van de scholing. De cursisten en ook de 
Kanjercoördinator worden gefaciliteerd vanuit het taakbeleid. 

Budget 

Scholing: € 6.000 
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Tijdsplanning 

Augustus  Overleg met VVN over de verkeerssituatie rondom 
school ('schouw') 

Directie 

September  Scholing Kanjercoördinator Directie  

September  Aanmelding scholing herhaling en tweedaagse Directie 

Feb – mrt  Actualiseren veiligheidsbeleid (aandachtscoördinator, 
incidentenregistratie)  

Directie/team 

Maart  Kanjerbeleid-evaluatie  Dir/Kanjercoördinator/team 

Juni  Evaluatie project Directie 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Passend Onderwijs 

Verbeteren van  de ondersteuningsstructuur 

Beleidsplan NT2  

Aanleiding voor dit project 
Binnen onze school verwelkomen wij in toenemende mate kinderen die de Nederlandse niet 
in voldoende mate machtig zijn. Om de ontwikkeling die ze kunnen doormaken recht te 
doen zullen we de taalachterstand de aandacht moeten geven die we kunnen. Hiervoor is 
het zaak om dit gestructureerd en volgens vaste afspraken te doen. Op dit moment is er 
veelvuldig onduidelijkheid over de handelswijze en inzet van tijd en geld, binnen het team. 
Leerkrachten ‘leven’ te lang met een onzeker gevoel van onmacht. Dit gaat ten koste van het 
algemene kwaliteitsbelang in de groep en school.  
 

Huidige situatie 
Er ligt geen duidelijk beleid m.b.t. NT2 leerlingen 
We missen de structuur om volgens vaste afspraken hulp te bieden aan de NT2-leerlingen. 
Het ontbeert ons aan een stappenplan, met daarin de daarvoor aanwezige kwaliteitsrijke 
hulpmiddelen en locatie van de aanwezige know how binnen onze mogelijkheden.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
- Dat onze leerkrachten weten waar ze moeten zijn en waar ze op kunnen rekenen als het de 
hulp aan een NT2-kind betreft.  
- Dat onze NT2-kinderen binnen de kortst mogelijke tijd dermate goed Nederlands spreken 
en schrijven dat ze zich binnen ons onderwijs in brede zin goed kunnen ontwikkelen.  
- Methode Begrijpend luisteren (kleuters) geïmplementeerd.  
 
Doelen voor dit jaar 
Protocol NT2 is opgesteld, in werking, geeft duidelijkheid en houvast.  
Methode begrijpend luisteren geïmplementeerd  
 
Meetbare resultaten 
- Betere leerresultaten over de gehele linie. 
- Verhoogde taakgerichtheid bij de NT2-leerlingen 
 

Haalbaarheidsfactoren 
- Aanwezigheid structuur, i.d.v.v. beleidsplan NT2,  in de school 
- Beschikbaarheid onderwijsassistent om te ondersteunen in en om de groep (-en) 
- Intern Begeleider met de nodige know how op dit vlak. 
 

Uren 
2 uur p/w 
 

Budget 
€ 2.000 
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Tijdsplanning 

 NT 2  

Oktober  Ontwikkeling Beleidsplan NT2 IB/taalcoördinator  

November Bespreken in het team en aanpassen Team  

Februari  Implementatie Team  

April   Evaluatie  Team  

juni Bespreken resultaatanalyse LOVS Team  

 
Wijze van borging 

In 2022-2023 wordt een duidelijke agenda opgesteld voor de planmatige uitvoering van de zorg. 
Bovenstaande maken onderdeel uit van PDCA-cyclus.   

 

Beleidsplan (Hoog-) begaafdheid  

Aanleiding voor dit project 
Binnen onze school zien we dat onze kinderen nog niet in de behoefte worden gevoed op 
het vlak van (Hoog-) begaafdheid.  Naast een mogelijkheid om buiten de eigen school in 
deeltijd deel te nemen aan een zogenaamde Plusklas en de aanwezigheid van een 
bovenschools hoogbegaafdheidsdeskundige, is er de behoefte dat wij meer, beter en 
consequenter aandacht bieden aan (hoog-) begaafdheid binnen onze school.  
 

Huidige situatie 
- Er zijn geen vaste materialen die worden gebruikt voor het onderwijs aan leerlingen die 
meer verdieping aan kunnen. Het aanbod voor de (hoog-) begaafde kinderen binnen onze 
school is bovenmatig leerkrachtafhankelijk. De inzet van beschikbare middelen en de know 
how over de inzetbare tools en middelen binnen de school is te ongestructureerd. 
- We missen vaak de vroegtijdige signalering van leerlingen. Dit openbaart zich veelal na 
negatieve signalering van houding, resultaten, vermoedens school en/of het thuisfront. 
- Ook is het in geval van (h-) erkenning een zoektocht naar een passend aanbod en aandacht 
voor de (Hoog-) begaafde leerling (-en).   
- Er ligt geen passend beleidsplan (Hoog-) begaafdheid 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
- Dat het aanbod voor onze leerlingen past bij de behoefte en dat deze uitdagend is voor de 
desbetreffende leerling. (compacten, verrijken, leren leren etc.) 
- Dat er een goed werkend en toepasbaar signaleringssysteem geïmplementeerd is. We 
willen zo mogelijk signaleren in groep 1.  
 

Doelen voor dit jaar 
- Protocol Hoogbegaafdheid is opgesteld en geïmplementeerd.  
- Er is een goed hanteerbaar signaleringssysteem hoogbegaafdheid in werking gesteld 
- Binnen de differentiatie in en buiten de groep heeft het aanbod voor (hoog-) begaafdheid 
een vaste plek binnen het aanbod.   
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Meetbare resultaten 
- Hogere resultaten bij desbetreffende leerlingen op gebied van:   

• welbevinden,  

• taakgerichtheid en  

• toetsresultaten. 
- Leerkrachten kunnen de wensen en noden van deze kinderen sneller herkennen en beter vorm 
geven.   
 

Haalbaarheidsfactoren 
- Aanwezigheid structuur i.d.v.v. protocol (hoog-) begaafdheid in de school 
- Beschikbaarheid onderwijsassistent 
- Beschikbaarheid Intern begeleider die ook de know how heeft.  

 
Uren 
4 uur p/w 
 

Budget 
€ 3.500 
 
Tijdsplanning 

 (hoog-) begaafdheid  

September   Ontwikkeling Beleidsplan (hoog-) begaafdheid IB/taalcoördinator  

Oktober Bespreken in het team en aanpassen Team  

December  Implementatie  Ib/team  

februari Bespreken resultaatanalyse  Dir/ib/team 

 Evaluatie  IB/directie 

juni Bespreken resultaatanalyse  Team/ib/directie 

 

 
 

Ontwikkelen 
Onderwijs |  Aanbod 

Begrijpend lezen methode   

Aanleiding voor dit project 
Tegenvallende resultaten na herhaaldelijke verbeterpogingen.  
 

Huidige situatie 
De laatste jaren staan de resultaten van het begrijpend lezen onder druk. De factoren die van 
toepassing zijn op de kwaliteit van het begrijpend lezen zijn onderzocht n waar mogelijk verbeterd. Er 
bestaat sterk de behoefte om dit jaar te gaan onderzoeken of er een mogelijkheid in de markt 
aanwezig is die beter past bij onze wens om  Begrijpend lezen aan te bieden. 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 
In de nabije toekomst willen wij: 
- een methode, die goed onderzocht is op toepasbaarheid, aantrekkelijkheid en kwaliteit.  
- goede passende opbrengsten begrijpend lezen 
- een doorgaande leerlijn operationeel  (didactiek, communicatie, toetsing, aanbod ed.) 
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Doelen voor dit jaar 
Aan het eind van het schooljaar 2022-2023: 
- hebben we een methode begrijpend lezen gekozen 
- heeft het team implementatietraining gehad.  
- zijn er passend bij de methode afspraken gemaakt over de aanpak en didactiek en handelen de 
leerkrachten daar naar 
- is de communicatie- en informatievoorziening opgezet voor ouders van leerlingen met een 
migratieachtergrond 
 

Meetbare resultaten 
- LOVS-resultaten 3-8 voldoen aan het landelijk gemiddelde/schoolnormen, af te nemen in het 
cursusjaar 2023-2024 
 

Haalbaarheidsfactoren 
- Er is budget vrijgemaakt voor de nieuwe methode, benodigde middelen en een gedegen 
implementatie.  
- Aanwezigheid lees-coördinator  

 
Budget: 
€ 4.000 
 
Tijdsplanning 

Nov - dec Oriëntatie nieuwe methodieken begrijpend lezen Taalcoördinator/IB/Directie 

Jan - feb Aanbod methode-analyse/keuze Taalcoördinator/Team  

maart Aanschaf  Directeur  

Apr – juni Implementatie  Team 

23-24 Start schooljaar nieuwe methode in gebruik Team  

 


