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Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 

Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van 

onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht hebben gezet. Zie voor 

de verantwoording hiervan ook het schoolplan 2015-2019: 

Ontwikkelpunt 1/Onderwijs: 
Gezamenlijke aanpak voor beter presterende leerlingen in de school 
 
2017- 2018 Maand Omschrijving 

Vooraf  We willen een georganiseerde aanpak voor de beter presterende 
leerlingen organiseren. 
De afgevaardigde leerkracht van De Eendracht voor de plusgroep bij 
Lpl055, Groep 9, heeft geëxperimenteerd met de ‘versnellingswijzer’ en 
daar een praktische tool van gemaakt.  
Deze is op de studiedag van 15-10-2015 gepresenteerd en wordt vanaf 
dat moment uitgewerkt in de verschillende groepen. 
Leerkrachten werken met maatjes aan de ontwikkeling ervan in de 
eigen groepen. 
Vorig jaar is gewerkt met bouwgroepen: OB-MB-BB en zijn werkwijzen 
en ingezette materialen vastgelegd. 

   

Plan 
(plannen) 

Het hele jaar Doel:  
- Binnen de bouwen (OB-MB-BB) het aanbod voor de beter 

presterende leerlingen vastleggen in beleid voor de toekomst. 
- Klassenmanagement op elkaar afstemmen in 

werkvergaderingen. 
- Maatjeswerk tussen leerkrachten. 

Planning: 
- In de afzonderlijke onderbouw- en bovenbouwvergaderingen 

de resultaten van vorig jaar verzamelen en vastleggen in 
afspraken. 

- Nieuwe maatjes koppelen en een plan voor het komende jaar 
opstellen in het format van de Kleine Cyclus met duidelijke 
afspraken over het vast te stellen beleidsstuk.. 

- Uiterlijk vanaf de herfstvakantie starten met de aanpak. 
- Januari tussenevaluatie met bouwen en team. 
- Eind mei evaluatie met directie  

   

Do 
(uitvoeren) 

 - In de afzonderlijke onderbouw- en bovenbouwvergaderingen 
de resultaten van vorig jaar verzamelen afspraken vastleggen. 

- Nieuwe maatjes koppelen en een plan voor het komende jaar 
opstellen in het format van de Kleine Cyclus. 

- Uiterlijk vanaf de herfstvakantie starten met de aanpak. 
- Januari tussenevaluatie met maatjes en bouwen. 
- Eind mei evaluatie met directie  

   

Check 
(meten) 

 Tussenevaluatie en eindevaluatie m.b.t. gestelde doelen in Kleine 
Cyclus 

   

Act 
(bijsturen) 

 De uitkomst bepaalt of het plan werkbaar is of bijgesteld moet worden, 
het vervolg zal gebaseerd worden op die uitkomsten. 
 

   

Evaluatie 
juni 2018 

  

 Scholing: Onderdeel op de studiedag van woensdag 31-01-2018 en Kleine Cyclus 
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Relatie tot 
ontwikkelpunt 1 

Periode:  
Het hele jaar met accent vanaf okt/nov 

Omschrijving 

Zie boven 

Deelnemers: Het hele team, maatjeswerk OB-MB-BB 

Scholing wordt 
verzorgd door: 

Eigen personeel o.l.v. René van der Lugt, afgevaardigde voor de 

hoogbegaafdengroep binnen Lpl055 met input van personeel dat bij het SWV 

de cursus hoogbegaafdheid heeft gevolgd (6 teamleden) 

 

 

Ontwikkelpunt 2/Onderwijs: 
LVS Leerlijn kleuters in Parnassys implementeren 
 
2017- 2018 Maand Omschrijving 

Vooraf  De kleuterafdeling was verstrikt geraakt tussen allerhande 
ontwikkelingen en veranderende regelgeving.  
Zij heeft zich bezonnen op wat wij nu werkelijk goed vinden voor de 
ontwikkeling van het jonge kind en hoe wij dan het best ons onderwijs 
kunnen organiseren. Daarbij is de focus meer komen te liggen op het 
betrekken van kinderen bij uitdagend en ontdekkend onderwijs, dan 
op de ‘vaste’ voorbereiding van thema’s door de leerkracht. 
Om de ontwikkelingen van de kleuters goed te kunnen volgen zijn we 
met het leerlingvolgsysteem gaan werken dat binnen Parnassys 
functioneert en leerlijnen per half jaar hanteert. 
Dit jaar wordt die werkwijze verder geïmplementeerd (derde jaar) en 
gekoppeld aan de thema’s waarmee gewerkt wordt.. 

   

Plan 
(plannen) 

Het hele jaar Doel: 
Per half jaar het onderwijsaanbod in de thema’s afstemmen op wat in 
de geplande leerlijnen aan bod dient te komen en op eenduidige en 
digitale wijze de ontwikkelingen van kinderen bijhouden, zodat wij ons 
onderwijsaanbod daarop weer kunnen afstemmen . 
Planning: 

- Meteen van start gaan met het bijhouden van de resultaten 
en het aangepaste aanbod 

- Einde van het schooljaar evalueren en eventueel aanpassen 
of uitbreiden.  

   

Do 
(uitvoeren) 

 - Meteen van start gaan met het bijhouden van de resultaten 
en het aangepaste aanbod 

- Werkvergaderingen plannen, waarin de leerlijnen aan de 
thema’s gekoppeld worden. 

   

Check 
(meten) 

 - Halverwege het jaar vindt de interne check plaats: er is dan 
een overzicht van leerlijnen bij de thema’s. 

- Aan het einde van het schooljaar wordt geëvalueerd en zo 
nodig aangepast of uitgebreid. 

   

Act (bijsturen)  Dit is het derde jaar van het gebruik van de leerlijnen in het LVS. 

   

Evaluatie 
juni 2018 

  

 Scholing: Leerlijnen Het jonge Kind (alleen als het binnen Leerplein055 al wordt afgenomen en 

leerkrachten eenvoudig kunnen aansluiten) 

Relatie tot 
ontwikkelpunt 2 

Periode:  
Het hele jaar 

Omschrijving: zie boven 

 

Deelnemers: Leerkrachten groep 1 en 2 en IB (zo nodig) 
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Scholing wordt 
verzorgd door: 

Driestar 

Ontwikkelpunt 3/Uitstekende medewerkers/Professionele ontwikkeling: 
ZIEN! een stapje verder 
 
2017- 2018 Maand Omschrijving 

Vooraf Augustus t/m 
november 

In de afgelopen 3 jaren maken we gebruik van het programma 
ZIEN!, een leerlingvolgsysteem m.b.t. de sociaal emotionele 
ontwikkeling van onze leerlingen van groep 1 t/m 8. 
In 2015-2016 zijn de intern begeleider en de directeur 2x naar een 
verdiepingsbijeenkomst geweest om het jaar daarna met het hele 
team een stapje verder te gaan in het gebruik van het programma. 
In 2016-2017 leidde dat tot een studiedag aan het begin van het 
schooljaar en gerichte observaties in de eerste 10 a 12 weken van 
het schooljaar. 
Die werkwijze zetten we dit jaar weer in. 
Deze wordt gekoppeld aan deelname aan een onderzoek van de 
Hoge School van Amsterdam m.b.t. anti-pest-beleid. Het betreft de 
Prima Aanpak 

   

Plan (plannen)  Doel: 
- Leerkrachten kennen meer mogelijkheden van ZIEN! en 

gebruiken de nieuwe kennis bij hun observaties en de 
aanpak in de groep. 

- Gerichte inzet op anti-pest-beleid door studenten (effect van 
onderzoek in evaluatie) 

Plan: 
- Een gezamenlijke aftrap voor het begin van het jaar om de 

kennis op te frissen (18-08-2017), verzorgd door directeur. 
- 10 weken gerichte observaties en registraties volgens 

afgesproken plan door leerkrachten 
- Een studiedag (25-10-2017) om de resultaten te wegen en 

te begrijpen en te gebruiken voor individuele plannen of 
groepsplannen m.b.t. SEO. Verzorgd door directeur. 

- De eerste 10 minutengesprekken met ouders begin 
november gaat over de sociaal emotionele ontwikkeling van 
de leerlingen.  

 
- Het onderdeel m.b.t. het anti-pest-beleid zal begeleid 

worden door studenten. Hierbij zullen vragenlijsten worden 
afgenomen bij leerlingen en personeel. 
 

   

Do (uitvoeren)  - Een moment voor het begin van het jaar om de kennis op te 
frissen (18-08-2017), verzorgd door directeur. 

- 10 weken gerichte observaties en registraties volgens 
afgesproken plan door leerkrachten 

- Een studiedag (25-10-2017) om de resultaten te wegen en 
te begrijpen en te gebruiken voor individuele plannen of 
groepsplannen m.b.t. SEO. Verzorgd door IB en directeur. 

- De eerste 10 minutengesprekken met ouders begin 
november gaat over de sociaal emotionele ontwikkeling van 
de leerlingen.  

 
- Het onderdeel m.b.t. het anti-pest-beleid zal begeleid 

worden door studenten. Hierbij zullen vragenlijsten worden 
afgenomen bij leerlingen en personeel. 
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Check (meten)  Evaluatie na de 10 minutengesprekken 

   

Act (bijsturen)  Wat de uitkomst is van het ontwikkelpunt en hoe wordt bijgestuurd 
dan wel geborgd moet blijken uit die evaluaties. 

   

Evaluatie juni 
2018 

  

 Scholing: ZIEN! 

Relatie tot 
ontwikkelpunt 3 

Periode:  
Augustus/november 

Omschrijving:  

Opfrismoment 18-08-2017 

Studiemiddag 25-10-2017 

Deelnemers: Het hele team 

Scholing wordt 
verzorgd door: 

Ellen Mulder (dir.)  

  

Ontwikkelpunt 4/Uitstekende medewerkers/Professionele ontwikkeling: 
Leerkrachten analyseren opbrengsten 
 
2017- 2018 Maand Omschrijving 

Vooraf  In het afgelopen jaren werken wij gericht aan onze opbrengsten 
d.m.v. trendanalyses op individueel, groeps- en schoolniveau.  
Die analyses werden grotendeels door de intern begeleider en de 
directeur gemaakt. 
In 2016-2017 analyseerden en presenteerden de leerkrachten de 
resultaten zelf.  
In 2017-2018 willen we die werkwijze voortzetten.  

   

Plan 
(plannen) 

Januari t/m 
juni 

Doel:  
- Leerkrachten analyseren, plannen en evalueren de 

opbrengsten van hun eigen groep. (De leerkracht centraal) 
- Dit jaar ook doelen stellen voor de volgende fase. 
- Professionele impuls op de inhoud van het gericht werken 

aan opbrengsten 
Planning: 

- Onderdeel studiedag 23-11-2017 en 31-01-2018 m.b.t. het 
stappenplan voor het presenteren van resultaten van elke 
groep.  

- Analyses en voorbereiding door leerkrachten zelf (met hulp 
van IB en directie) 

- Presentatie van de opbrengsten bij de themavergadering van 
08-03-2018 

   

Do 
(uitvoeren) 

 - Onderdeel studiedag 23-11-2017 en 31-01-2018 m.b.t. het 
stappenplan voor het presenteren van resultaten van elke 
groep.  

- Analyses en voorbereiding door leerkrachten zelf (met hulp 
van IB en directie) 
Presentatie van de opbrengsten bij de themavergadering van 
08-03-2018 

   

Check 
(meten) 

 - Evaluatie na de presentaties 

   

Act (bijsturen)  De uitkomst van de evaluaties meenemen naar het nieuwe jaar ter 
verbetering en/of ontwikkeling. 
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Evaluatie 
juni 2018 

  

 Scholing:  

Relatie tot 
ontwikkelpunt4 

Periode:  
November/maart/juni 

Omschrijving:  

Studiedag 23-11-2017 en 31-01-2018: Stappenplan 

presentatie opbrengsten en scholing studenten ant-

pest-programma. 

Themavergadering 08-03-2018 Presentatie 

opbrengsten. 

 

Deelnemers: Het hele team 

Scholing wordt 
verzorgd door: 

Frieke van Mierlo en Ellen Mulder en studenten van de Hoge School van 

Amsterdam 

 

Daarnaast spelen dit schooljaar nog enkele andere ontwikkelingen, die in de 

ontwikkelagenda niet specifiek benoemd staan, maar wel de nodige tijd en aandacht zullen 

vragen: 

- De herstelopdracht van het bestuur van Leerplein055 betekent coaching voor 

directeuren om de didactische vaardigheden van leerkrachten goed te kunnen 

observeren beoordelen en hen  – zo nodig – begeleiden naar een hoger plan.  

Hier kan extra scholing uit volgen. 

- De implementatie van 3 methodes: 

o Lijn 3, aanvankelijk technisch lezen in groep 3 

o Klinkers, een nieuwe schrijfmethode in groep 3  

o Schrijven in de basisschool, een nieuwe schrijfmethode voor groep 7 en 8. 

o Take it Easy, een methode Engels voor de groepen 1 t/m 8 

- Oriëntatie op een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen voor groep 4. 

Misschien Station Noord, dat aansluit op Lijn 3. Groep 4 zal volgend jaar ook met de 

nieuwe schrijfmethode Klinkers starten. 

- Overstappen op nieuwe hardware: Chromebooks en iPads.  

Dit betekent ook nieuwe werkwijzen in de groepen, omdat de server eruit gaat en 

alles in de Cloud moet worden opgeslagen en er kan een rooster van gebruik 

gemaakt worden met andere werkplekken. Misschien speelt dit ook pas volgend jaar, 

omdat we nog zo lang mogelijk met de huidige computers willen blijven werken. 

- Schilderwerk in de school laten verrichten. Het liefst in ieder geval groep 2 en de 

centrale hallen. 

- Twee leerkrachten gaan een opleiding volgen, die wellicht ook opdrachten op de 

werkvloer met zich meebrengt.  

o Een rekenspecialist 

o Een focus op zorg “Positive Education”(opleiding binnen SWV) 


