
Een aantal ontwikkelpunten zijn al in voorgaande jaren in gang gezet en krijgen nu een vervolg. 
 

Vak- ontwikkelgebied Te behalen doelstelling Wie verantwoordelijk 

Parnassys / rapportage Door invoering nieuwe methoden 
registratie actualiseren/eenduidig 
maken in Parnassys en in de 
rapportage naar ouders 
 

Werkgroep ICT 
Patrick 

Regenbooggroep -Meer contact tussen ouders, 
groepsleerkrachten en de regenboog 
leerkrachten. Dit door middel van 
gesprekken enz.  
-Inzetten van de Parnassys leerlijnen 
-Meer gezamenlijke werkoverleg voor 
de regenboog leerkrachten 
-Vakinhoudelijke afspraken maken 
 

Werkgroep Ped.agogisch / 
didactisch handelen 
Scarlett / Lia 

EDI model -Teamscholing om het instructiemodel 
opnieuw eigen te maken 
-collegiale consultatie 
 

Werkgroep Ped.agogisch / 
didactisch handelen 
Henk / Scarlett / Team 

Leerlijnen groep 1-2 -Onderdelen spel en sociaal-
emotioneel worden school specifiek 
gemaakt.  
-Implementeren van de leerlijnen  
-Oriënteren op het maken van 
subgroepen 
-Aanschaf nieuw materiaal passend bij 
de leerlijnen 
 

Werkgroep het jonge kind 
Lianne  

Klassenmap Pilotjaar in de groepen 4 t/m 8 
Invoeren digitale groepsmap 
 

Werkgroep ICT 
Patrick / Robin 

Begrijpend lezen -Volgend schooljaar moeten de 
kinderen de strategieën meer kunnen 
benoemen tijdens de les, zodat het 
uiteindelijk automatisme wordt 
-We laten 1 les begrijpend lezen 
vervallen. De inhoud van deze les 
komt bij andere vakgebieden aan de 
orde, met name bij  de zaakvakken. 
Dan wordt meteen de koppeling 
gemaakt.  
-Kritisch en begrijpend luisteren zal 
volgend jaar worden opgepakt. 
 

Werkgroep Taal / spelling / 
lezen 
Patrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schrijven -Invoeren Klinkers in gr 5 – 8 
-Inventarisatie van benodigde 
materialen tbv voorbereiding op 
schrijfonderwijs voor groep 1 en 2. 
 

Werkgroep kunst / cultuur / 
muziek / bewegen 
Daniëlle / Lia 



Rekenen/wiskunde  
 

-WIG 5 in de groepen 3 t/m 7 
invoeren ism Galamaschool 
-Doorgaande lijn naar groep 1-2 
doortrekken 
 

Werkgroep Rekenen 
William 

Spelling Implementatie Staal in groepen 3-6 Werkgroep Taal / spelling / 
lezen 
Lianne 
 

Motoriek Screening vaste plek geven 
Afspraken vastleggen motoriek 
Beleidsstuk vaststellen 
 

Werkgroep kunst / cultuur / 
muziek / bewegen 
Daniëlle / Lia 

ICT/techniek 
 

-Sharepoint voor het team verder 
invoeren.  
-Migratie naar Windows 10 
-Weektaak digitaliseren 
-Creativiteit met ict/techniek 
proberen een plek te geven 
-Parro 
-Nieuwe website 
etc 
 

Werkgroep ICT 
Henk, Robin, Patrick 
 
 
 
 
 
 

kunstkr8 Startdag met Galamaschool: 
Deze dag bestaat uit 2 delen. 's 
ochtends een visiebepaling en 's 
middags een werkmoment/workshops 
voor beide teams. 
De uitkomst van deze dag bepaalt de 
verdere invulling/profilering van de 
cultuureducatie op beide scholen en 
de nieuwe fusieschool. 
 

Werkgroep kunst / cultuur / 
muziek / bewegen 
Henk / Anneke 

Vaardigheidsdoelen Invoering 
 

IB / team 

HRM  
gesprekkencyclus 

Invoering 
 
 

Dir 

Ultimview Invoering  
 

IB 

Samenwerking nieuwe 
school 

Traject opstarten 
 
 

Henk 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Punten die in voorgaande jaren ontwikkeld zijn en die nu vastgelegd moeten worden. (borgen) 
 
BORGEN 2019-2020: 

 
Organisatie Structuur school:  Werkgroepen 

PDCA model 
Schrijfonderwijs gr.3-4 

Lijn 3  

Muziek 1-2-3 
 
Taal Actief 4 
 
Leerlingen meer eigenaar laten worden van hun eigen ontwikkeling. 
 
Bouw (technisch lees aanpak) 
 
 


