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Inleiding
Het bestuur van basisschool De Molenwiek, de stichting Spaarnesant, valt onder het samenwerkingsverband
Passend Onderwijs Zuid- Kennemerland.
Dit interzuilaire samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland, is een vereniging van 21 besturen.
Het samenwerkingsverband geeft met de besturen en scholen vorm aan passend onderwijs in de regio ZuidKennemerland.
Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. Zorgplicht betekent dat iedere leerling een
passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband om de zorgplicht te
kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband (alle besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk.
Het samenwerkingsverband maakt via de ondersteuningsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een
dekkend netwerk.
Het ondersteuningsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd
onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel kinderen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. Het
ondersteuningsprofiel is een instrument in handen van de schooldirectie om het onderwijsaanbod gericht te
verbeteren.
De vaste onderdelen van het onderwijsprofiel zijn:
•

Planmatig werken

•

De leerresultaten

•

Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken.

•

De bewaking van de leertijd.

•

De instructievaardigheden

•

Het pedagogisch klimaat

•

Het klassenmanagement

•

Te ontwikkelen expertise en scholing

•

Onderbouwing inzet ondersteuningsmiddelen

We sluiten aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie en bij de vele kwaliteitsinstrumenten. Het
zijn die elementen uit het primair proces die direct invloed hebben op de leerresultaten van de kinderen. Het
ondersteuningsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het onderwijskundig deel van het schoolplan en de
onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. Op iedere school is in het ondersteuningsprofiel beschreven
hoe de school deze onderwijskwaliteit definieert en monitort.
Een ondersteuningsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie
landelijk referentiekader). In het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland spreken we van een basisaanbod, een
breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. De onderwijsprofielen van de PO, SBO
en SO- scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee wij alle kinderen een passend
onderwijsaanbod kunnen geven. Het breedte en het diepteaanbod op onze scholen is een intensivering van de
onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. De
ondersteuningsprofielen geven zicht op het onderwijsaanbod voor alle kinderen in een school.
De vaste onderdelen van het ondersteuningsprofiel zijn voor al onze scholen gelijk. De onderdelen moeten
beschreven worden in concreet waarneembaar gedrag. Het gedrag is meetbaar en beschreven in termen van ‘wat
zie ik’. We vinden dat iedere school of ieder schoolbestuur zelf de elementen uit het ondersteuningsprofiel
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inhoudelijk vorm moet geven en eventueel een eigen ambitieniveau moet formuleren. Het betekent dat de
ondersteuningsprofielen qua vorm vergelijkbaar zijn, maar qua inhoud per school en per bestuur moeten verschillen
om te komen tot een dekkend netwerk.
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Hoofdstuk 1 - Het ondersteuningsprofiel op Daltonbasisschool de Molenwiek
In het kader van passend onderwijs is aan alle basisscholen Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland gevraagd om een
ondersteuningsprofiel te maken.
Het ondersteuningsprofiel beschrijft in hoeverre een school, onderwijs op maat kan aanbieden aan haar kinderen.
Onderwijs op maat heeft te maken met hoe de school inhoud geeft aan de vakken rekenen, spelling, technisch- en
begrijpend lezen (leerstofaanbod en leerdoelen). Het heeft ook te maken met het pedagogisch- en didactisch
handelen van de school en hoe de school in staat is onderwijs op maat te organiseren (klassenmanagement).
Daarmee is het een belangrijk document voor ouders bij de keuze van een school voor hun kind.
In dit document wordt het onderwijsprofiel van Dalton basisschool de Molenwiek beschreven.
Dit ondersteuningsprofiel is het resultaat van de onderwijsontwikkeling van de laatste vijftien jaar.
In de tekst zullen vaak vaktermen voorkomen die voor ouders onbekend zijn. Daarom is er in de bijlage een
verklarende woordenlijst opgenomen.
Resultaten van de onderwijsontwikkeling van de laatste vijftien jaar zijn:
• Een duidelijk onderwijsconcept: Daltononderwijs
• Een effectief model voor onderwijs op maat
Het Dalton traject heeft geleid tot een duidelijk onderwijsconcept: Er is een heldere visie op pedagogisch handelen,
didactisch handelen en klassenmanagement. Genoemde onderwerpen zijn vastgelegd in de Daltonschoolgids en het
Ondersteuningsprofiel en dienen daarmee ook als instrument voor kwaliteitszorg.
Deelname aan twee projecten voor planmatig en opbrengst gericht werken, de 1-zorgroute en 1 stap verder met de
1 zorgroute van het CED en het Focustraject voor OGW van de Universiteit Twente hebben geleid tot een
samenhangend geheel van planmatig werken aan onderwijskwaliteit en opbrengsten:
•

De onderdelen van het onderwijsprofiel: onderwijsaanbod, leertijd, didactisch handelen, pedagogisch
handelen en klassenmanagement zijn ook de onderdelen waarmee de onderwijsarrangementen, het
aanbod, voor rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen van elk leerjaar beschreven worden.

•

Elk onderwijsarrangement kent een aanbod voor basis, intensief* en plus.

•

De wijze waarop de groepsoverzichten zijn samengesteld en worden ingevuld op basis van methode
gebonden- en LVS toetsen, leidt tot een zorgvuldige samenstelling van de subgroepen voor basis, intensief
en plus.

•

Op het moment dat deze subgroepen aan de arrangementen worden toegevoegd ontstaan groepsplannen
voor rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen.

•

De uitvoering van de groepsplannen vindt plaats middels organisatieplannen. Organisatieplannen bevatten
de weekplanning voor het onderwijs aan de subgroepen basis, intensief en plus voor de diverse vakken.

•

Met de onderwijsarrangementen, beschreven in leerkrachtgedrag, wordt de koppeling naar kwaliteitszorg
gemaakt. De onderwijsarrangementen maken duidelijk wat er van een leerkracht aan vaardigheden wordt
verwacht.

•

Met de onderwijsarrangementen wordt ook aan ouders duidelijk gemaakt wat zij van het onderwijs op de
Molenwiek kunnen verwachten.

In het ondersteuningsprofiel van de Molenwiek worden de grote lijnen van ons onderwijsconcept beschreven. Dit
ondersteuningsprofiel is met het team samengesteld en wordt door het team gedragen en uitgevoerd. Op
groepsniveau worden de arrangementen voor de leerstof beschreven op basis van de gegevens uit het
ondersteuningsprofiel. Leerkrachten van parallelgroepen en/of teams (De molenwiek bestaat uit vier zelfsturende
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teams te weten: team 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) bereiden gezamenlijk lessen en projecten voor, niet alleen qua planning
maar juist ook op inhoud. Via collegiale consultatie en teamoverleg worden onderwijservaringen uitgewisseld wat
leidt tot aanpassingen aan de arrangementen. Tweejaarlijks worden de LVS uitslagen geanalyseerd. Deze analyse
vindt op twee niveaus plaats:
•

Niveau 1, analyse op het niveau van de individuele leerling en de groep (zie 2.4). Analyse op dit niveau leidt
tot onderwijs op maat voor de individuele leerling en de groep.

•

Niveau 2, analyse op het niveau van de school (zie 2.4). Analyse op dit niveau leidt tot inventarisatie van
onderwijsverbeteringen. De hieruit volgende acties worden opgenomen in school- en jaarplan.

Door op deze manier planmatig aan de onderwijskwaliteit te werken zal het ondersteuningsprofiel van de
Molenwiek jaarlijks bijgesteld worden. Aan het begin van elk schooljaar zal een aangepast ondersteuningsprofiel
verschijnen.
* Met de benaming intensief aanbod wijken we af van de in ons SWV gehanteerde benaming, daar wordt intensief
aanbod aangeduid als breedte aanbod.
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HOOFDSTUK 2 - PLANMATIG WERKEN
2.1 Jaarplanning
Ter voorbereiding van een schooljaar plannen IB-ers en directie alle activiteiten met betrekking tot de
leerlingenzorg.
Hiermee wordt het proces van planmatig werken aan onderwijskwaliteit en –verbetering geborgd.
In deze jaarplanning nemen zij op:
• IB gesprekken, deze vinden plaats tijdens paralleloverleg. De hik (handen in de klas,
leerkrachtondersteuners) leerkrachten zijn daarbij ook aanwezig (o.a. bespreken groepsoverzichten,
groepsplannen en organisatieplannen, bespreken zorgkinderen en bereiden rapporten en oudergesprekken
voor)
• Klassenbezoek door IB/directie op basis van kijkwijzers uit dit ondersteuningsplan
• Inplannen van ZAT- bijeenkomsten (ons interne zorg- en adviesteam)
• Coaching op de werkvloer door externen
• Vastleggen gegevens individuele kinderen in Esis
• Inleverdata groepsoverzichten, groepsplannen en organisatieplannen na afname LVS
• Leerling Volg Systeem (voorbereiden, afname, analyse, coachgesprekken, IB- gesprekken, voorbereiden
oudergesprekken, teamanalyse)
• Studie-, werk- en overlegdagen
• Overdracht gegevens naar de volgende leerkracht
2.2 Het basis-, intensief en plus aanbod
Kinderen verschillen in aanleg. Dat brengt de vraag met zich mee: Hoe organiseer je onderwijs op maat? Uit
onderzoek blijkt dat onderwijs waarin leerkrachten met drie instructiegroepen werken, het meest effectief is.
Daarom wordt er op de Molenwiek gewerkt met een aanbod voor basis, intensief en plus. Er wordt instructie
gegeven op basisniveau, voor het intensieve- en plusniveau worden extra maatregelen genomen (zie hoofdstuk 4
t/m 8).
Het intensieve aanbod* is voor kinderen die onvoldoende profiteren van de klassikale instructie. Indien de
organisatie het toelaat worden deze kinderen door pré- teaching voorbereid op de klassikale les, de tijdens préteaching, opgedane kennis stelt de kinderen in staat met meer profijt mee te doen aan de klassikale les. Tijdens het
zelfstandig werken wordt aan subgroepen verlengde instructie en/of begeleide in- oefening gegeven. Vervolgens
gaan de kinderen uit de subgroep met zelfstandige verwerking aan de slag waarna de leerkracht feedback geeft op
het resultaat. Deze intensieve aanpak is erop gericht de minimumdoelen te behalen. Gemiddeld neemt 20% van de
kinderen deel aan het intensieve aanbod.
Het basisaanbod is voor kinderen die voldoende profiteren van de klassikale instructie. Zij hebben geen extra
instructie nodig. Gemiddeld zit 60% van de kinderen in het basisaanbod.
Het plus aanbod is voor kinderen die weinig instructie nodig hebben. Zij krijgen de leerstof compacter aangeboden
en werken aan verdiepingsopdrachten. Kinderen met een plusaanbod zijn ook in het groepsplan opgenomen omdat
zij regelmatig feedback nodig hebben. Gemiddeld krijgt 20% van de kinderen een plusaanbod.
* In de terminologie van Passend Onderwijs Zuid- Kennemerland wordt het intensieve aanbod het breedte aanbod
genoemd en wordt nòg een aanbod benoemd: het diepte aanbod. Het diepte aanbod is voor kinderen die niet meer
aan de leerlijn van de klas kunnen meedoen (dus niet de minimumdoelen behalen) en op een eigen leerlijn gaan
werken.
Op de Molenwiek is veel ervaring opgedaan met eigen leerlijnen en ontwikkelingsperspectieven. Deze maatregelen
hadden geen positief effect op de leeropbrengsten en het welbevinden van genoemde kinderen. Kinderen met een
eigen leerlijn zijn niet meer betrokken bij de instructies aan de hele groep en moeten veel op eigen kracht doen. Dat
is voor deze kinderen erg moeilijk. Zij missen bijvoorbeeld de coöperatieve werkvormen die tijdens de instructie aan
de rest van de klas plaatsvinden. Het met elkaar over leerstof praten, het op kindniveau uitleggen en samenvatten
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van leerstof is juist voor kinderen met een intensieve aanpak erg waardevol. De volgende maatregelen worden nu
toegepast om te voorkomen dat kinderen de minimumdoelen niet halen en op een eigen leerlijn moeten:
• Preventieve maatregelen: Inzet effectieve didactieken, rode lijnen in het leerstofaanbod voor groep 1 t/m
8, nauwgezet volgen van de ontwikkeling van kinderen, vroegtijdige signalering, ouderbetrokkenheid,
overgangen tussen leerjaren monitoren.
• Voor de kinderen met een intensieve aanpak: pré- teaching, klassikale les, begeleide in-oefening,
zelfstandige verwerking en feedback
• Individuele maatregelen voor leren- leren
2.3 Analyse van opbrengsten op twee niveaus
De toetsen van het LVS worden op drie manieren geanalyseerd:
•

Niveau 1, analyse op het niveau van de individuele leerling en de groep (zie 2.4). Analyse op dit niveau leidt
tot onderwijs op maat voor de individuele leerling en de groep.

•

Niveau 2, analyse op het niveau van de school (zie 2.5). Analyse op dit niveau leidt tot inventarisatie van
onderwijsverbeteringen. De hieruit volgende acties worden opgenomen in de jaarcyclus IB/OGW (bijlage
B1).

2.4 Analyse op het niveau van de individuele leerling en de groep: Stappenplan voor onderwijs op maat
Over ons leerstofaanbod leest u meer in hoofdstuk 4-8 van dit ondersteuningsprofiel.
Kenmerken van ons aanbod:
• Het is preventief: We voorkomen uitval door een sterk onderwijsaanbod
• Het is op maat: Aanbod op drie niveaus (intensief-basis-plus)
Het leerstofaanbod is beschreven in standaard groepsplannen voor rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen
per leerjaar. Maar: met dit “standaard” aanbod kunnen we niet voorzien in alle individuele onderwijsbehoeften. Hoe
maken we dit standaard aanbod op maat? Door na de LVS- toetsen de volgende stappen te nemen:
Actie 1 – Worden de groepsplannen standaard of aangepast uitgevoerd?
De IB- ers zorgen voor groepsoverzichten waarin de resultaten uit de LVS- overzichten te zien zijn. Met deze
overzichten kan op groepsniveau geanalyseerd worden en wordt bepaald:
• Of de ambitie die op basis van de vorige LVS-toetsen bepaald was gehaald is
• Of de groep daarom een standaard of een aangepast aanbod krijgt
• Hoe de kinderen over intensief-basis-plus verdeeld worden
• Wat de ambitie voor de groep voor de volgende LVS- toets is
Actie 2 – Extra maatregelen voor het leerstofaanbod voor intensief, basis en plus
Het gaat hierbij om een aanvullende aanpak van leerstof hiaten voor intensief, of basis, of plus op basis van de
analyse van het LVS.
Actie 3 – Maatregelen op het niveau van de individuele leerling
Leerkracht en IB-er vragen zich af:
• Zitten alle kinderen in het juiste arrangement (intensief-basis-plus)?
• Is aan alle individuele onderwijsbehoeften voldaan?
Om dat na te gaan wordt het groepsoverzicht leerling voor leerling geanalyseerd waarbij de
volgende vragen worden gesteld:
• Is het resultaat opvallend omhoog of omlaaggegaan?
• Zijn er opvallende hiaten in de methode gebonden toetsen?
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• Gedijt de leerling?
Als er geen bijzonderheden zijn blijft de leerling in het arrangement waarin hij op basis van het groepsoverzicht is
ingedeeld. Als er wel bijzonderheden zijn wordt de leerling opgenomen in het overzicht met specifieke
onderwijsbehoeften (bijlage B2). In dit overzicht komt per kind te staan welke onderwijsbehoefte het heeft en welke
individuele maatregelen de leerkracht gaat nemen.
Op basis hiervan:
• Bepaalt de leerkracht of het kind in een ander arrangement komt te staan dan het groepsoverzicht
aangeeft.
• Krijgen alle leerlingen die in het overzicht specifieke onderwijsbehoeften staan een sterretje achter hun
naam in het groepsplan (B1). De leerkracht zorgt vervolgens voor uitvoering van de individuele maatregelen
met behulp van een kindplan.

2.4 Analyse op het niveau van de school
In 2019 worden de schooldoelen op basis van de LVS- opbrengsten van de voorgaande 4 jaar vastgesteld.
Met behulp van de groepsoverzichten wordt een analyse gemaakt:
• Hoe scoort een bepaald leerjaar ten opzichte van de andere leerjaren?
• Hoe scoren twee parallelgroepen?
• Hoe scoort eenzelfde leerjaar door de jaren heen?
• Hoe scoort een bepaalde groep door de jaren heen
• Hoe verhoudt de huidige score van de leerjaren zich ten opzichte van het landelijk gemiddelde
• Hoe verhoudt de huidige score van de leerjaren zich ten opzichte van de ambities die op basis van de vorige
LVS scores gesteld zijn?
Deze analyses leiden tot maatregelen op het niveau van:
• Vaardigheden van individuele leerkrachten
• Verbetering didactisch- en pedagogisch aanbod voor de hele school
• Verbeteringen ten aanzien van klassenmanagement en leertijd
• Het onder de loep nemen van een bepaald vakgebied om het aanbod te verbeteren
Deze maatregelen worden opgenomen in de teamplannen van leerkrachten en in het jaarplan voor
schoolontwikkeling.
2.6 Organisatieplannen
De organisatie van onderwijs aan de subgroepen uit de groepsplannen voor rekenen, spelling, technisch- en
begrijpend lezen wordt vastgelegd in een organisatieplan. Dit organisatieplan ligt op de instructietafel van de
leerkracht en geeft per week aan welke subgroepen tijdens het zelfstandig werken extra instructie van de leerkracht
krijgen.
In het organisatieplan zijn opgenomen:
• De subgroepen voor rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen
• Wat geoefend wordt en hoe
• Het doel
• Het tijdstip
• Hoe er getoetst wordt
Een voorbeeld is in bijlage B3 te zien.
2.7 Zorgadviesteam
Sinds schooljaar 2019-2020 heeft de Molenwiek een intern zorg en adviesteam bestaande uit de IB-ers Yvonne van
der Scheur (tevens aandachts-functionaris), Mandy de Graaf, Roswitha Gerrits, Irene de Later en Azadeh Asadi,
orthopedagogen Ilse Buskermolen (tevens aandachts-functionaris), en Hennie Horeman, Heleen Verspoor (directie)
en afhankelijk van de zorgleerlingen die aangedragen zijn door leerkrachten en IB, medewerkers van de Molenwiek
die een specialisme hebben zoals kinder-coaching, gedragsspecialist, Hoogbegaafdheidsspecialist.
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De stappen rond de begeleiding van zorgleerlingen zijn vastgelegd. Elke 6 weken is er een bijeenkomst waarin de
zorgleerlingen besproken worden en een plan van aanpak wordt gemaakt, uitvoering geëvalueerd en aanpassingen
worden gedaan. Met als doel dat alle kinderen optimaal kunnen profiteren van het zorgaanbod op de Molenwiek.

Ondersteuningsprofiel Dalton basisschool de Molenwiek schooljaar 2019-2020

10

HOOFDSTUK 3 - LEERSTOFAANBOD
Rekenen
Getal en
ruimte Junior
Plus
20%
Leerroute 1
Beheersen in
groep 8 2F en
onderdelen van
2S

1-2

3

4

5- 8

Plusopdrachte
n bij
bestaande
ontwikkelingsmaterialen en
materialen
speciaal voor
het
plusaanbod.

Leerkracht maakt een
selectie uit onderstaand
aanbod:

Leerkracht maakt een selectie
uit onderstaand aanbod:

Leerkracht maakt een selectie
uit onderstaand aanbod:

- Zwarte en blauwe opgaven.
Compacte route (blauw) om
vervolgens door te gaan met de
derde pagina van de les.
Tempo- opdrachten en 1 of 2
verdiepingsopdrachten wordt in
zijn geheel gemaakt.

- Zwarte en blauwe opgaven.
Compacte route (blauw) om
vervolgens door te gaan met de
derde pagina van de les.
Tempo- opdrachten en 1 of 2
verdiepingsopdrachten wordt in
zijn geheel gemaakt.

-de plusgroep doet altijd mee
met de basisinstructie.

-Na het benoemen van het
lesdoel en het uitvoeren van de
doe- activiteit hebben deze
kinderen zelf de keuze of ze
met de basisinstructie
meedoen, indien er nieuwe
lesstof wordt aangeboden doet
de plusgroep altijd mee.

- Zwarte en blauwe
opgaven. Compacte route
(blauw) om vervolgens door
te gaan met de derde pagina
van de les. Tempoopdrachten en 1 of 2
verdiepingsopdrachten
wordt in zijn geheel
gemaakt.
-de plusgroep doet altijd
mee met de basisinstructie.
Na afname LVS:
- Er wordt Meesterwerk
aangeboden.
- 1 keer per week instructie
en begeleiding van de Luc,
de Meesterwerkdocent.

- Er wordt gewerkt met het
Meesterwerkboek.
- 1 keer per week instructie en
begeleiding van de Luc, de
Meesterwerkdocent.

- Er wordt gewerkt met het
Meesterwerkboek (apart leerwerkboek met thematische
weektaken.
- Meesterwerk in de weektaak,
verdeeld in 3 categorieën:
toepassen, puzzelen en taak.
3x per jaar wordt deze
structuur doorbroken voor het
aanbieden van een leerlijn
schaken.
Vanaf groep 7 wordt er ook een
leerlijn programmeren
aangeboden.
- 1 keer per week instructie en
begeleiding van de Luc, de
Meesterwerkdocent.

Basis
60%
Leerroute 2
Beheersen in
groep 8 1S

Er is een
beredeneerd
aanbod
ontwikkeld op
basis van de
SLO
rekendoelen.
De rekenactiviteiten
vinden plaats
binnen de
context van
thema’s.
De weektaak
bevat reken-

-De leerling doet mee met
de klassikale instructie.

-De leerling doet mee met de
klassikale instructie.

-De leerling doet mee met de
klassikale instructie.
- Zwarte opgaven (blauw
optioneel).
Tempo-opdrachten op de derde
pagina, aangegeven met ‘T’.
-groep 7-8: Wekelijks huiswerk
passend bij de lesdoelen.

opdrachten
passend bij
het thema en
de SLO
doelen.

Intensief
15%
Leerroute 3
Beheersen in
groep 8 1F >

Zeer intensief
5% VBeheersen in
groep 8 1F
(het maximaal
te behalen)
Leerroute 3
einddoelen 1F
(document)

Pré- teaching
en verlengde
instructie
passend bij de
klassikale
instructie.

Pré- teaching
en verlengde
instructie
passend bij de
klassikale
instructie.

-Zie Basis
- De leerkracht maakt een
selectie van zwarte opgaven
- De leerling maakt, indien
nodig, gebruik van
hulpmiddelen in de vorm
van concreet materiaal.
-Pré- teaching en verlengde
instructie, welke aansluit op
de groepsinstructie
gebaseerd op het
handelingsmodel, door
leerkracht en/of HIK-docent.
- De intensieve leerling
behaalt door bovenstaande
toevoegingen op het
basisaanbod de klassikale
lesdoelen.
Pré- teaching en verlengde
instructie passend bij de
klassikale instructie.

-Zie Basis
- De leerkracht maakt een
selectie van zwarte opgaven
- De leerling maakt, indien
nodig, gebruik van
hulpmiddelen in de vorm van
concreet materiaal.
-Pré- teaching en verlengde
instructie, welke aansluit op de
groepsinstructie gebaseerd op
het handelingsmodel, door
leerkracht en/of HIK-docent.
- De intensieve leerling behaalt
door bovenstaande
toevoegingen op het
basisaanbod de klassikale
lesdoelen.

-Zie Basis
- De leerkracht maakt een
selectie van zwarte opgaven
- De leerling maakt, indien
nodig, gebruik van
hulpmiddelen in de vorm van
concreet materiaal.
-Pré- teaching en verlengde
instructie, welke aansluit op de
groepsinstructie gebaseerd op
het handelingsmodel, door
leerkracht en/of HIK-docent.
- De intensieve leerling behaalt
door bovenstaande
toevoegingen op het
basisaanbod de klassikale
lesdoelen.

Pré- teaching en verlengde
instructie passend bij de
klassikale instructie.

In overleg met leerkracht, IB en
ouders wordt er een alternatief
aanbod op maat ontwikkeld.
Indien overwogen wordt om
over te stappen op het zeerintensieve aanbod (aangepaste
leerroute) wordt eerst de
checklist “referentieniveau 1F”
naast de resultaten gelegd
(orthopedagoog/ IB).
Er wordt een OPP
(ontwikkelingsperspectief) met
uitstroomniveau opgesteld op
basis van de checklist
referentieniveau, LVS analyses,
observatiegegevens en
intelligentieprofiel van de
leerling.
Er wordt een selectie gemaakt
uit onderstaand aanbod:
- De leerling neemt deel aan de
pré- en verlengde instructie.
- De leerling maakt opgaven van
de niveaulijn.
- Er wordt zoveel mogelijk
gemaakt van concreet
materiaal (blokjes/ gelddoos)
- Extra werkboek van
voorgaand leerjaar om hiaten
te dichten onder begeleiding
van HIK- docent of
orthopedagoog.
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Spelling
VLL
Staal
Plus

1-2

3

4

5

6

7

8

Plusopdrachten bij
bestaande
ontwikkelingsmaterialen en
materialen speciaal
voor het plusaanbod.

- De kinderen volgen de
basisinstructie en maken
de basisdictees.
- Verwerking instructie
via het zonwerkboekje
en het ringboekje raket
van VLL.
- Toepassingsopdrachten
via Feestneus en
stelopdrachten bij
thema’s.

-De leerling volgt de basisinstructie, moet de spellingsregel toe
kunnen passen.
-De leerling werkt buiten de methode in een opstelschrift/ vrij
schrift (vrije vorm) om te laten zien dat hij/zij de lesdoelen van die
week behaald heeft.

NB: Na afronden kern 6
sluit groep 3 aan bij het
aanbod van de groepen
4-8 (STAAL)

Maandag

weekoverzicht

Globaal weekoverzicht en lesopbouw:

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

-instructieles

-instructieles

-instructieles

Herhaling

-nieuwe
categorie

-nieuwe
categorie

-nieuwe
categorie

Categorie
week 1

Instructieles

instructieles

instructieles

Herhaling
categorie
week 2

Grammatica

Grammatica

Grammatica

Herhaling
grammatica

Instructieles

instructieles

Toets

Herhaling
categorie
week 3

Dinsdag

NB: Na afronden kern 6
sluit groep 3 aan bij het
aanbod van de groepen
4-8 (STAAL)

De methode Staal wordt gevolgd zoals de handleiding beschrijft.

vrijdag

De weektaak bevat
opdrachten voor de
ontwikkeling van het
fonemisch bewustzijn
passend bij het
thema en de leerlijn
fonemisch
bewustzijn.

Naast VLL wordt een zelf
ontwikkelde
spellingmethode
gebruikt:
- Didactiek,
spellingregels en logo’s
zijn afgestemd op die
van groep 4 t/m 8.
- Veel aandacht voor het
ontwikkelen van het
spellinggeweten
- Elke dag dictee met
directe feedback.
- Inhoud dictee loopt
synchroon met oefenstof
uit dagtaak.

woensdag

Er is een
beredeneerd aanbod
ontwikkeld op basis
van de leerlijn uit de
map “Fonemisch
bewustzijn”. Deze
activiteiten vinden
plaats binnen de
context van thema’s.
Er zijn vaste routines
in gebruik zoals de
het ankerverhaal,
werktekst, de
verteltafel, de
lettermuur, de
lees/schrijfhoek, het
woordweb en het
wenskistje.

donderdag

Basis

uitlooples voor uitlooples voor uitlooples voor uitlooples voor
herhaling
herhaling
herhaling
herhaling

lesopbouw
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10 minuten

-Opfrissen: alle oude - opfrissen: eerder
categorieën
aangeboden
woordsoorten, zinsdelen
-instructie: Nieuwe en leestekens
spellingscategorieën
-instructie: nieuw
grammatica- onderdeel

10 minuten

-oefendictee: dictee -oefendictee: dictee van
van zes woorden (met zes woorden (met
lidwoord) en één zin lidwoord) en één zin

10 minuten

Intensief

Pré- teaching en
verlengde instructie
passend bij de
klassikale instructie.

De leerling volgt het
basisprogramma.
De leerkracht maakt een
selectie uit het volgende
aanbod:
-Verlengde instructie
-Begeleide inoefening.
NB: Na afronden kern 6
sluit groep 3 aan bij het
aanbod van de groepen
4-8 (STAAL)

-nabespreking
oefendictee:
klassikaal, ook
worden
woordsoorten,
zinsdelen en
leestekens benoemd

-nabespreking
oefendictee: klassikaal,
ook worden
woordsoorten, zinsdelen
en leestekens benoemd

-Zelfstandig werken

-zelfstandig werken

De leerling volgt het basisprogramma.
De leerkracht maakt een selectie uit het volgende aanbod:
-Pré- teaching
-Verlengde instructie
-Begeleide inoefening.
-De leerling maakt, indien nodig, gebruik van een
opzoekboekje/schriftje waarin alle categorieën staan+ logo.
-Extra hulp van RT- er in overleg met leerkracht, afstemming
klassenprogramma op RT.
-Extra hulp vanuit DCK (dyslexie collectief Kennemerland).
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Technisch
lezen
Estafette
Plus

1-2

3

4-6

7-8

Plusopdrachten bij
bestaande ontwikkelingsmaterialen en materialen
speciaal voor het
plusaanbod.

Leerling volgt basisinstructie, mag zelf
bepalen wanneer hij
aan eigen taak begint.
Verwerking op zonniveau VLL +
thematische
opdrachten in vervolgwerk.

Volgt Estafette aanpak 3

Leerling volgt het
basisaanbod.

Bavilezen 3x per week een half uur
+ structurele activiteiten m.b.t.
leesbeleving.
Extra groep 4:
Tutorlezen eerste half jaar met
groep 8, 2x een half uur per week.

Tweede half jaar tutorlezen met groep 8.

Basis

Er is een beredeneerd
aanbod ontwikkeld op
basis van de leerlijn uit de
map “Fonemisch
bewustzijn”. Deze
activiteiten vinden plaats
binnen de context
van thema’s. Er zijn vaste
routines in gebruik zoals
de het ankerverhaal,
werktekst, de verteltafel,
de lettermuur, de
lees/schrijfhoek,
het woordweb en het
wenskistje.
De weektaak bevat
opdrachten voor de
ontwikkeling van het
fonemisch bewustzijn
passend bij het thema en
de leerlijn fonemisch
bewustzijn.

Kinderen volgen de
basis-instructie.
Verwerking op maanof raket niveau VLL +
thematische
opdrachten in vervolgwerk.

Volgt Estafette aanpak 2:
-werkboek met korte instructie en
zelfstandige verwerking.
-vloeiend en vlot.
-flitswoorden
-leesboek

Racelezen 2x per
week.
Bavi-lezen 3x per week
een half uur +
structurele activiteiten
m.b.t. leesbeleving.

Racelezen 2x per week.
Tweede half jaar tutorlezen met groep 8.

Bavilezen 3x per week een half uur
+ structurele activiteiten m.b.t.
leesbeleving.
Extra groep 4:
Tutorlezen eerste half jaar met
groep 8, 2x een half uur per week.

Na elke vakantie een
boek naar keuze thuis
lezen en daarmee een
boekpresentatie
voorbereiden of een
boekverslag maken
hierbij worden
coöperatieve
werkvormen
toegepast.
Tekstbehandeling
zaakvakken
(coöperatief).
Extra groep 8:
Eerste half jaar tutorlezen met groep 4 2x
per week een half uur.
Tweede half jaar tutorlezen met groep 3 2x
per week een half uur.
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Intensief

Pré- teaching en verlengde
instructie passend bij de
klassikale instructie.

Leerling volgt de basis
instructie
+ thematische
opdrachten in
vervolgwerk.
De leerkracht maakt
een selectie uit het
volgende aanbod:
- Steraanpak VLL
-Veilig in stapjes.
-Ralfi lezen

Volgt Estafette aanpak 1:
- werkboek met verlengde
instructie (voor-koor-zelf) en
begeleide inoefening.
-vloeiend en vlot.
-flitswoorden
-leesboek
Racelezen 2x per week.

Leerling volgt het
basisprogramma.
De leerkracht maakt
gebruik van het
volgende aanbod:
-Studerend- lezen
-Begeleiding DCK
(dyslexie collectief
Kennemerland).

Bavilezen 3x per week een half uur
+ structurele activiteiten m.b.t.
leesbeleving.
De leerkracht maakt gebruik
van het volgende aanbod:
-Ralfi lezen
- extra ondersteuning van RT-er in
overleg met leerkracht,
afstemming klassenprogramma op
RT.
- Begeleiding DCK (dyslexie
collectief Kennemerland).
Extra groep 4:
Tutorlezen eerste half jaar met
groep 8, 2x een half uur per week.
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Begrijpend 1 - 2
lezen

3

4-6

- Zie basis.
Plus

Basis

Intensief

7- 8

- Basis-instructie,
- Estafette aanpak 3
verwerking met zon- Vragen n.a.v. materialen VLL.
een tekst en
- Zie basis.
woordkeus
- Opdrachten BL bij
worden
thematisch
aangepast aan vervolgwerk.
niveau leerling.
- Handelings-wijzers bij
thematisch
vervolgwerk.

- Zie basis

-Het
-Basis-instructie,
behandelen van verwerking met maanteksten via
en raket materialen
interactief
VLL.
voorlezen.
n.a.v. deze
- Opdrachten BL bij
teksten
thematisch
activiteiten
vervolgwerk.
rond om
woordenschat, - Handelings-wijzers bij
lees-begrip en thematisch
lees-beleving. vervolgwerk.

- Klassikale instructie (modellen)

Pré- teaching
van het
basisaanbod in
de kleine kring

-Estafette aanpak 2

- Zelfstandig modellen van de C-teksten
nieuwsbegrip gekoppeld aan lesdoel van de
week.
- Nabespreking van de opdrachten met de
leerkracht.

-Begrijpend lezen
- Teksten nieuwsbegrip gekoppeld
teksten gekoppeld aan aan lesdoel van de week.
het thema van 4x wijzer.
- Workshops 7/8, elke week worden er
-Bavi-lezen 3x per week workshops gegeven die gekoppeld zijn aan de
een half uur
doelen van de week. De kinderen schrijven zich in
+ leesbegrip activiteiten. voor een workshop indien zij extra oefening
nodig hebben om een lesdoel te behalen.

Basis-instructie,
Estafette aanpak 1
verwerking met maan
materialen VLL
Zie basis
+verlengde instructie
en begeleide
inoefening.

- Huiswerk op maat. Na het volgen van een
workshop kunnen kinderen huiswerk uit het
huiswerkkastje pakken.
- Zie basis
- Verlengde instructie van de leerkracht

Opdrachten BL bij
thematisch
vervolgwerk +
begeleide inoefening.
Handelings-wijzers bij
thematisch
vervolgwerk +
begeleide inoefening.
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HOOFDSTUK 4 – LEERTIJD
4.1. Leertijd is in ons Daltononderwijs niet voor een hele groep aan te geven:
Voor het basisaanbod bestaat de leertijd voor een vak uit:
• De tijd die aan klassikale instructie besteed wordt.
• De tijd die aan verwerking tijdens het zelfstandig werken besteed wordt. Daar de taken ook binnen het basis
aanbod op maat zijn is dat niet globaal aan te geven.
• De tijd die aan het vak besteed wordt tijdens het werken in de circuits en aan het keuzewerk.
Voor het intensieve aanbod bestaat de leertijd voor een vak uit:
• De tijd die aan pré- teaching besteed wordt
• De tijd die aan klassikale instructie besteed wordt.
• De tijd die aan verlengde instructie en/of begeleide in- oefening besteed wordt
• De tijd die aan verwerking tijdens het zelfstandig werken besteed wordt. Daar de taken ook binnen het intensieve
aanbod op maat zijn is dat niet globaal aan te geven.
• De tijd die aan het vak besteed wordt tijdens het werken in de circuits en aan het keuzewerk.
Voor het plusaanbod bestaat de leertijd voor een vak uit:
• De tijd die deelgenomen wordt aan de instructie (korter dan bij het basisaanbod)
• De tijd die aan verwerking tijdens het zelfstandig werken besteed wordt (compacte taak+ verrijking)
• De tijd die aan het vak besteed wordt tijdens het werken in de circuits en aan het keuzewerk.
• De tijd die aan het vak besteed wordt in de plusklas
In dit onderwijsprofiel zullen wij dus geen tabellen vullen met leertijd per vak per jaargroep.
4. 2. Onder extra leertijd verstaan wij:
• De tijd die voor extra instructie (pré- teaching of verlengde instructie) en begeleide in- oefening vrijgemaakt wordt
tijdens zelfstandig werken van de andere kinderen
• Extra leertijd buiten de klas zoals deelname aan het Ralfi- lezen
• Huiswerk op maat
In de volgende tabellen wordt de extra leertijd per vak aangegeven.
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Extra
leertijd
Rekenen
Plus

1-2

3

4

5

- 2x 10 minuten per week extra instructie +
feedback Meesterwerk tijdens zelfstandig
werken bij de Meesterwerkdocent
- 20 minuten per week rekenopdrachten +
instructie

6

7

8

- 30 minuten per week extra instructie +
begeleide in-oefening Meesterwerk buiten de
klas

Basis

Intensief

Extra
leertijd
Spelling
Plus

- pré- teaching voorafgaand aan de klassikale instructie
- Verlengde instructie en/of begeleide in- oefening tijdens het zelfstandig
werken
- Begeleide in- oefening tijdens circuits
- Huiswerk op maat/ Rekentuin

- Pré- teaching voorafgaand aan
de klassikale instructie
- Verlengde instructie en/of
begeleide in- oefening tijdens
het zelfstandig werken
- Huiswerk op maat/ Rekentuin

1-2

3

7

Verlengde
instructie
voor
fonemisch
bewustzijn
Tijdens
zelfstandig
werken

- Verlengde instructie en/of begeleide in- oefening tijdens het zelfstandig werken
- Begeleide in- oefening tijdens circuits
- Huiswerk op maat
- Extra spellinginstructie en begeleide in- oefening onder schooltijd door het dyslexie collectief
Kennemerland (op basis van een dyslexie verklaring krijgen kinderen deze door de verzekering
vergoede behandeling)

4

5

6

8

Basis

Intensief
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1-2

3

Basis
3x per week
begeleide inoefening.

Verlengde
instructie voor
fonemisch
bewustzijn
tijdens
zelfstandig
werken door
lkr. + kl. ass.

5x per week
verlengde instructie
en begeleide inoefening in de klas
door lkr. en kl.ass.
Vanaf kern 7
begeleidt de
orthopedagoog via
Ralfi lezen of
connect lezen
kinderen bij wie
een vermoeden van
dyslexie bestaat,
3x30 min. per week
buiten de klas.

5

6

7

Extra instructie via aanpak 2 van
Estafette tijdens zelfstandig
werken, 4x 10 min. per week

Ralfi lezen met orthopedagoog

Intensief

Alle kinderen doen in de eerste helft van het schooljaar 2x per week 20 min. aan tutorlezen met
groep 7-8 ll.

3x per week
8 min. feedback

4

Alle kinderen doen in de tweede helft van het schooljaar 2x per week 20 min. aan tutorlezen met
groep7- 8 ll.

Extra
leertijd
Technisch
lezen
Plus

Extra instructie via aanpak 3 van
Estafette tijdens zelfstandig
werken, 4x 20 min. per week.
Ralfi lezen, 4x per week 30 min.
door orthopedagoog verbonden
aan school voor kinderen bij wie
een vermoeden van dyslexie
bestaat of bij wie dyslexie is
vastgesteld.
Extra leesinstructie en begeleide
in-oefening via begeleiding door
het dyslexie collectief
Kennemerland
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8

Extra
leertijd
Begrijpend
lezen
Plus

1-2

3

4

5

6

7

8

Basis

Intensief
Verlengde
instructie voor
begrijpend
luisteren en
woorden
schat
tijdens
zelfstandig
werken. Lkr. +
Hik- docent
15 min. Per
week

Pré- teaching modellen + verlengde instructie en begeleide
inoefening 30 minuten per week.
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HOOFDSTUK 5 – DIDACTISCH HANDELEN
5.1 Het rooster: Instructielessen afgewisseld met het werken aan de dag- of weektaak
In Daltononderwijs staan in grote lijnen de volgende activiteiten op het rooster:
• Instructies voor de verschillende vakken gevolgd door een klassikale verwerking waarbij tijdens die instructie en
verwerking veelvuldig gebruik gemaakt wordt van coöperatieve werkvormen.
• Zelfstandig werktijd waarin gewerkt wordt aan opdrachten voor diverse vakken middels de dag- of weektaak op
maat (zie bijlagen voor voorbeeld dag- en weektaak) De kinderen plannen zelf de volgorde van het te maken werk
en registreren het gemaakte werk ook. Oudere kinderen kijken hun werk zelf na. In de dag- of weektaak is altijd
keuzewerk opgenomen. Tijdens het zelfstandig werken voert de leerkracht het organisatieplan uit, de subgroepen
uit de groepsplannen krijgen volgens een vaste planning verlengde instructie en/of begeleide in-oefening en
feedback.
• Gym
• Culturele vorming
• Wereldoriëntatie
5.2 Didactisch handelen: Het DDM
Op basis van de scholing van de afgelopen jaren heeft het team een didactisch Daltonmodel (DDM) ontwikkeld.
Tijdens paralleloverleg bereiden leerkrachten lessen voor volgens dit didactisch Daltonmodel.
Voor de uitvoering van de lessen wordt het tweede deel van het DDM gebruikt.
5.3 Didactische elementen uit het DDM:
1. Werken met kinddoelen. Het streven is kinderen zoveel mogelijk eigenaar van hun leerproces te laten zijn. Het
werken met kind-doelen draagt daaraan bij. Lessen worden gestart met het benoemen van het kinddoel. De
kinddoelen hangen zichtbaar in de klas. Na de toets/ doelencheck bepalen de kinderen welke doelen al behaald
zijn en welke nog niet. Oudere kinderen schrijven zich in voor workshops en pakken huiswerk om het niet
behaalde lesdoel alsnog te behalen.
2. Inzet coöperatieve werkvormen ook wel “didactische structuren” genoemd.
Coöperatieve werkvormen worden ingezet om:
- Effectief het doel van de les te bereiken
- Sociale vaardigheden te ontwikkelen in zinvolle situaties
- Samenwerken structureel te oefenen
- Tegemoet te komen aan bewegingsdrang
- Overlegsituaties over leerstof uit te lokken. Op leerling-niveau uitleggen, overleggen, discussiëren en
samenvatten draagt efficiënt bij aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
3. Bepalen welke instructie bij welk doel past:
- Sturende instructie. Tijdens sturende instructies is de leerkracht leidend. Stap voor stap wordt nieuwe
stof uitgelegd.
- Banende instructie, tijdens deze instructies is er veel ruimte voor de inbreng van kinderen. De leerkracht
stelt prikkelende vragen. Banende instructies worden ingezet na het aanbieden van nieuwe leerstof met
als doel transfer van deze leerstof te bewerkstelligen.
- Modellen, tijdens modellen staat de leerkracht model voor een goede lezer, een goede rekenaar etc. De
leerkracht doet en denkt als een goede leerling en demonstreert hiermee strategieën om tot een
oplossing te komen.
4. Extra instructie voor het intensieve aanbod: Pré-teaching voorafgaand aan de klassikale les gevolgd door een
verwerking die start met begeleide inoefening en gevolgd wordt door zelfstandige verwerking + feedback, is de
meest effectieve vorm van extra instructie aan kinderen die in de subgroepen van het intensieve aanbod zitten.
5.4 Didactisch handelen op maat
Twee jaarlijks wordt op basis van de resultaten van de LVS toetsen, methode gebonden toetsen en observaties een
groepsplan voor rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen gemaakt. Dit groepsplan wordt vertaald in een
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organisatieplan: de weekplanning voor alle extra instructies.
Didactisch
handelen
Plus

1-2

3

•

4

5

6

7

8

•

De zeer goede pluskinderen maken de toets/ doelencheck, bepalen welke doelen ze nog niet beheersen,
werken deze hiaten weg en vervolgen hun eigen leerlijn.
“Gewone” pluskinderen volgen de instructie en de coöperatieve werkvormen afhankelijk van het soort
les. Tijdens de ene les gaan ze eerder aan hun eigen opdrachten beginnen dan in de andere les.
Kiezen hun eigen oplossingsstrategieën
Krijgen een verwerking op maat, zie bij leerstofaanbod, samengesteld door leerkracht in samenwerking
met IB en HB specialisten.
Maken op hen afgestemde opdrachten (dus niet eerst de basisopdrachten en daarna nog eens extra
opdrachten).
Nemen deel aan de Day a week school of/ en de Meesterwerkgroep.

•

Zie DDM

•
•
•
•

Krijgen vooral sturende en modellende instructies.
Leren één oplossingsstrategie.
Het streven is deze kinderen pré-teaching voorafgaand aan de klassikale les te geven.
Krijgen verlengde instructie en of begeleide in- oefening na de klassikale les tijdens het zelfstandig
werken.

•
•
•
•

Basis

Intensief
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Didactisch Dalton model REKENEN/TECHISCH LEZEN/BEGRIJPEND LEZEN/SPELLING
TIJDENS PARALLELOVERLEG BEREID JE DE LESSEN VAN EEN BLOK VOOR REKENEN, SPELLING, TECHNISCH- OF BEGRIJPEND LEZEN VOOR VOLGENS DE
VOLGENDE STAPPEN:
Voorbereiding van een blok:
-

eerst het HOE (inhoud)
dan het WAT ((planning)

1. HET HOE- DE INHOUD
2. Formuleer de kinddoelen die in het blok behaald moeten worden, neem de doelen op in de dag-/ weektaak en zet elk doel op een A4tje. Maak de
doelen zichtbaar tijdens de instructie, en gebruik ze in de evaluatie van de les.
3. Zoek de oefenstof bij de kinddoelen, pas de lessen aan de kinddoelen aan.
4. Zoek oefenstof die relevant is schrap wat nutteloos is.
5. Bepaal:
• Wat instructie van nieuwe stof is, bereid voor deze lessen een sturende instructie voor
• Wat verkennende stof is, bereid voor deze lessen een banende instructie voor
• Wat inoefenen/herhalen is en bepaal welke instructie hiervoor nodig is
• Hoe je de toets aanpakt
6. Kan pré- teaching structureel ingezet worden? Dit is het streven omdat dit uiterst effectief is. Overleg met je parallel en zet pré- teaching
structureel in indien de organisatie/planning het toelaat.
7. Bepaal welke coöperatieve werkvormen je tijdens instructie en de terugkoppeling toepast.
8. Bepaal wanneer de plusgroep tijdens de instructie aan de verwerking mag beginnen, zij hoeven niet de hele instructie te volgen.
9. Bepaal per les wat samen geoefend wordt tijdens de fase “inoefenen” en wat in de taak, tijdens de fase zelfstandig werken, verwerkt wordt.
10. Overdenk de inhoud van de verlengde instructie voor dit blok. Na verlengde instructie is het belangrijk dat de kinderen zelfstandig met de net
geïnstrueerde stof verder gaan om te ervaren dat de gevraagde opgaven ook zelfstandig gemaakt kunnen worden., waarna ze feedback krijgen.
11. Overdenk met welke kinderen begeleide in-oefening plaatsvindt. Na begeleide in- oefening is het belangrijk dat kinderen zelfstandig met de net
ingeoefende stof verder gaan om te ervaren dat de gevraagde opgaven ook zelfstandig gemaakt kunnen worden, waarna ze feedback krijgen.
2. HET WAT – DE PLANNING
Maak een planning van het blok op basis van het HOE.
3. LEG ALLE AANPASSINGEN VAST VOOR HET VOLGENDE SCHOOLJAAR!

BIJ JE EIGEN VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN LESSEN VOLG JE DE VOLGENDE FASEN:
Fasen van een les

Aard les

INTRODUCTIE

Instructie nieuwe stof
Voorbereiding

•

Hoe activeer je de voorkennis?

Tijdens de les

•
•
•
•

Geef de start van de les aan
Geef aan welk gedrag je verwacht
Maak het kinddoel duidelijk
Vertel de opbouw van de les

•
•
•

Sturend of banend?
Modellen of uitleg?
Welke opdracht geef je om de kinderen te
laten meedoen? Laat je dit individueel doen
of via een coöperatieve werkvorm?

Tijdens de les

•
•

Voorbereiding

•

Tijdens de les

•
•
•

Geef aan welk gedrag je verwacht
Zorg voor een samenvatting (sturend of
banend)
Verloopt het inoefenen individueel of via
een coöperatieve werkvorm?
Geef aan welk werkgedrag je verwacht
Bereid kinderen voor op een beurt
Geef feedback op antwoorden, werk,
handelingen
Voer de afspraken over klassenmanagement
uit
Geef aan welk werkgedrag je verwacht
Geef aan hoeveel tijd er is
Geef verlengde instructie
Geef begeleide inoefening
Loop de servicerondjes

INOEFENEN

INSTRUCTIE

Voorbereiding

ZELFSTANDIG
WERKEN AAN DE
TAAK

•
Tijdens de les

•
•
•
•
•
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Verkennen-inoefenen/
herhalen

Toetsen

EVALUATIE

Tijdens de les

•
•
•
•

Evalueer het werkgedrag
Evalueer het kinddoel: is dit bereikt en waar
zie/merk je dat aan?
Vat samen (sturend of banend)
Geef het einde van de les aan
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HOOFDSTUK 6 – PEDAGOGISCH HANDELEN
Pedagogisch handelen (algemeen)
Het pedagogisch handelen van onze leerkrachten is afgestemd op het versterken van de drie basisbehoeften van de
kinderen, te weten: relatie, competentie en autonomie.
• Relatie: De kinderen voelen zich geaccepteerd. Ze horen erbij. Ze zijn welkom. Ze voelen zich veilig. Er wordt mèt
de kinderen gepraat en niet alleen óver hen. Leerkrachten hanteren structureel coöperatieve werkvormen
waardoor kinderen sociaal gedrag leren. Dit komt de relatie tussen de kinderen onderling zeer ten goede en zorgt
voor een positieve groepsdynamiek.
• Competentie: De kinderen ontdekken dat ze de opgedragen taken aankunnen omdat de leerkrachten de taken op
hen afstemmen en daarmee zorgen voor succeservaringen bij de leerlingen.
• Autonomie: Leerkrachten geven ruimte aan het autonomie gevoel van hun kinderen. Ze honoreren initiatieven van
kinderen. Ze waarderen ideeën van kinderen en wat ze ermee doen. Ze dagen kinderen uit om eigen oplossingen
te bedenken. Ze laten de kinderen zelf keuzes maken bij het doen van taken (hoe, wat en in welke volgorde). Ze
laten de kinderen meebepalen bij de inrichting van het lokaal en vertrouwen organisatorische zaken aan kinderen
toe. Kinderen willen eigenaarschap: Ze willen verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en leren. Leerkrachten richten
hun onderwijs zó in dat kinderen initiatief kunnen nemen, keuzes krijgen en kunnen maken, verantwoordelijkheid
kunnen nemen en hun eigen ontwikkeling kunnen sturen. En dit alles binnen een duidelijke structuur: Vrijheid in
gebondenheid.
De wijze waarop de drie basisbehoeften relatie, competentie en autonomie op de Molenwiek Dalton worden vormgegeven
is gebaseerd op de vijf pijlers uit het Dalton onderwijsconcept:
• Samenwerken
• Zelfstandigheid
• Verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid)
• Effectiviteit
• Reflectie
Middelen voor pedagogisch handelen
1. Effectieve middelen in onze pedagogische aanpak:
• De leerkracht is kritisch op eigen handelen en heeft daarbij de instelling dat het eigen handelen hèt instrument is
om doelen op het gebied van gedrag te bereiken.
• De aanpak van gedrag is door de hele school hetzelfde.
• Leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle kinderen en hanteren allemaal dezelfde aanpak.
• Regels gelden voor alle kinderen. Alle kinderen worden gelijk behandeld.
• Bij de start van elk leerjaar wordt er in iedere groep structureel gewerkt aan de ontwikkeling van een positieve
groepsdynamiek. Deze periode duurt tot de herfstvakantie. Als na de herfstvakantie blijkt dat dit proces tot
onvoldoende resultaat heeft geleid, wordt een plan van aanpak opgesteld.
• Structureel coöperatieve werkvormen inzetten
• Vijf basisregels in elke groep die consequent worden nageleefd
• Consequent benoemen gewenst gedrag
• Hoge doelen stellen. Kinderen de voldoening laten voelen van het stellen en halen van een hoog doel.
• Succeservaringen uitlokken, dit leidt tot zelfvertrouwen.
• Wederkerigheid: Wat jij tegen een leerling zegt, moet een leerling ook tegen jou kunnen zeggen.
• Pedagogische gesprekken hebben tot doel kinderen naar hun eigen gedrag te laten kijken. Daar hoort straffen niet
bij.
• Feedback is voor 80% deel positief en vooral gericht op het proces: Klein corrigeren, groot complimenteren. Dus:
gewenst gedrag belonen, zowel groepsgericht als individueel
• Het gedrag en niet het kind afkeuren
• Structureel tutorleren inzetten
• Het organiseren van een klassen- kinderraad.
2. Aanpak grensoverschrijdend gedrag:
• Negatief gedrag negeren, positief gedrag belonen.
• Grensoverschrijdend gedrag consequent en volgens hetzelfde stappenplan aanpakken.

•
•

Kinderen aanspreken op ongewenst gedrag wordt bij voorkeur buiten de klas gedaan (oudere kinderen) en in ieder
geval dicht bij het kind (niet over de groep heen schreeuwen naar een kind).
Mèt kinderen praten: Frequent coachgesprekken doen en de uitkomst vastleggen in kindplannen gebaseerd op de
leerlijn sociaal gedrag. Ouders worden betrokken bij het opstellen van een kindplan en de evaluatie ervan.
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Pedagogisch handelen gericht op de relatie
Aanpak basisgroep
- De leerkracht is als eerste aanwezig in de klas (ook na de pauze) en verwelkomt ieder kind met dezelfde
intentie.
- Aan het eind van de dag staat de leerkracht bij de deur en zegt alle kinderen gedag met dezelfde intentie.
- De leerkracht kijkt de kinderen aan als zij/hij met hen spreekt.
- De leerkracht benoemt gewenst gedrag.
- De leerkracht geeft het voorbeeld aangaande de omgangsregels
- Er zijn 5 basis omgangsregels die gehanteerd worden in de klas en binnen de school. Deze omgangsregels
hangen in de klas.
- De leerkracht is kritisch op eigen handelen en heeft daarbij de instelling dat het eigen handelen een
instrument is om doelen te bereiken.
- De leerkracht past non-verbale communicatie bewust toe bijvoorbeeld:
- regelmatig lachen/ontspannen gezicht
- open en actieve houding (handen naast lichaam, niet gekruist, plek in de groep innemen, niet
achter het bureau blijven hangen)
- De leerkracht observeert de onderlinge interactie tussen kinderen in de groep op waarneembare
gedragselementen zoals (manier van) praten met elkaar en met wie, lichamelijk contact tussen kinderen,
seinen. De leerkracht spreekt kinderen direct aan op concreet waarneembaar gedrag en wijst nooit ’t kind af
maar zijn gedrag:
- direct: ik zie dat….
- dat geeft mij ….. gevoel
- snap je dat? Ja- niet meer doen/Nee wat snap je niet/Korte herhaling om het af te sluiten
- nee – ik wil dat je erover nadenkt - wil dit gedrag niet meer (geen discussie)
- De leerkracht past bewust de principes van gedragsbeïnvloeding toe afhankelijk van de situatie en het doel:
- Positief gedrag belonen – individueel en/of groep
- Voorbeeldgedrag laten zien
- Negeren van gedrag
- Negatief gedrag grenzen aangeven/ consequentie aangeven en uitvoeren
- De leerkracht hanteert consequent het pestprotocol (zie veiligheidsplan 2019-2020 bijlage 2)
- De leerkracht praat alleen met betrokkenen over de kinderen en hun thuissituatie.
Aanpak intensieve groep
- De leerkracht spreekt zijn interesse wekelijks uit naar de leerling over schoolwerk, spel en culturele
achtergronden.
- De leerkracht signaleert onzekerheid bij de leerling in leer- en gedragssituaties en ondersteunt de leerling in
zijn behoefte aan veiligheid en acceptatie door dingen samen en/of voor te doen.
- De leerkracht voert frequent coachgesprekken en legt de uitkomst met de leerling samen vast in een
kindplan (en gebruikt hierbij de leerlijn sociaal gedrag).
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Pedagogisch handelen gericht op de competentie

Basis

Intensief

- De leerkracht spreekt zijn vertrouwen uit in de kinderen in het omgaan met elkaar. Hij gaat
hierbij uit van hoge, maar realistische verwachtingen.
- De leerkracht laat zien, dat hij het gewenste gedrag heeft opgemerkt in woord en gebaar.
Bijvoorbeeld door een duim op te steken.
- De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op het gewenst gedrag, gericht op het
werk dat de kinderen hebben gedaan (productgericht).
- De leerkracht sluit elk dagdeel af met positieve feedback op de inzet van de kinderen en op het
sociaal emotioneel functioneren (procesgericht).
- De leerkracht spreekt met de kinderen over hun kwaliteiten om hen bewust te maken van hun
mogelijkheden.
- De leerkracht bespreekt met een leerling zijn gedragsmogelijkheden en ondersteunt hem door
vertrouwen uit te spreken in zijn capaciteiten.
- De leerkracht schrijft het bereiken van gewenst gedrag toe aan de inzet van de leerling zelf.
- De leerkracht vergelijkt de ontwikkeling van de leerling met zichzelf.
- De leerkracht voert frequent coachgesprekken en legt de uitkomst met de leerling vast in een
kindplan.

Pedagogisch handelen gericht op autonomie
Basis

- De leerkracht daagt alle kinderen uit om aan het woord te komen en geeft de kinderen
de ruimte om hun gedachten en gevoelens onder woorden te brengen.
- De leerkracht herinnert de kinderen via complimenten aan de opgestelde gedragsregels.
- De leerkracht geeft de kinderen de ruimte om mee te denken en beslissen over de
inrichting van het lokaal.
- De leerkracht laat de kinderen mee denken en mee beslissen over (bijvoorbeeld
feestelijke) activiteiten in de groep.
- De leerkracht creëert onderwijsleersituaties, bijvoorbeeld een kringgesprek, waarin
kinderen elkaar de ruimte geven voor een eigen inbreng, en waardeert die positief.
- De leerkracht zorgt voor werkvormen, die ervoor zorgen dat de kinderen vorm kunnen
geven aan hun eigen keuzes. Bijvoorbeeld het maken van een bouwwerk, het plakken
van een collage, het schrijven van een verhaal, etc.
- De leerkracht bespreekt met de kinderen hoe zij om kunnen gaan met kinderen in de
groep die extra onderwijsbehoeften hebben en maakt hierover afspraken.

Intensief

- De leerkracht bespreekt met de kinderen het verantwoordelijk zijn voor elkaar.
- De leerkracht bespreekt met de kinderen hoe zij zelfstandig hun problemen kunnen
oplossen.
- De leerkracht bespreekt met de kinderen hoe hij omgaat met verschillen tussen kinderen
wat betreft zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid.
- De leerkracht doet frequent coachgesprekken en legt de uitkomst met de leerling samen
vast in een kindplan (en gebruikt hierbij de leerlijn leren leren).
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HOOFDSTUK 7 - KLASSENMANAGEMENT
De wijze waarop het klassenmanagement op de Molenwiek is vormgegeven, is gebaseerd op de pijlers uit het Dalton
onderwijsconcept:
• Samenwerken
• Zelfstandigheid
• Verantwoordelijkheid (vrijheid in gebondenheid)
• Effectiviteit
• Reflectie
Tijdens de ontwikkeling van de Molenwiek tot Daltonschool, is er met het team een rode lijn voor klassenmanagement in
de groepen 1-8 ontwikkeld. Het klassenmanagement bevat die elementen waarmee de daltonpijlers in praktijk worden
gebracht. Het klassenmanagement is de basis voor het in praktijk brengen van de leerlijn leren leren. De leerlijn leren leren
bevat de volgende onderdelen:
• Ontwikkeling van taakaanpak
• Omgaan met uitgestelde aandacht
• Hulp vragen
• Zelfstandig werken
• Samenwerken
• Reflecteren op eigen werk
De rode lijn voor klassenmanagement is samengevat in het schema op pag. 39.
In het format van het schoolondersteuningsplan van het SWV wordt klassenmanagement beschreven in termen van “Het
structureren van ruimte, tijd en activiteit zodat de leerkracht de geplande activiteiten uit kan voeren”.
Om niet af te wijken van dit format, is ons klassenmanagement ook via die structuur beschreven:

Klassenmanagement: Ruimte

Basis

Intensief

-

De klassenregels hangen zichtbaar in de klas.
De tafels en stoelen zijn zo georganiseerd dat er duidelijke looproutes zijn in de klas.
De klok hangt zichtbaar in de klas.
De pictogrammen met de dag- of weekplanning hangen zichtbaar op het agendabord of in de
hogere groepen: zijn zichtbaar op de weekplanning van de weektaak .
- Kinderen kunnen buiten de klas werken mits zij zich aan de regels houden.
- Voor het werken buiten de klas zijn afspraken die duidelijk zichtbaar zijn voor de kinderen.

-

Er zijn kleine timetimers beschikbaar voor op de tafel van de leerling.
De leerling houdt, indien nodig, een vaste plaats in de klas.
Er zijn studie- buddy’s in de klas waarachter de kinderen kunnen werken.
Er zijn koptelefoons beschikbaar.
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Klassenmanagement: Tijd

Basis

Intensief

-

De leerkracht gebruikt een rooster waarin hij alle lessen plant.
De leerkracht vertelt bij aanvang van de dag wat de planning van de dag zal zijn (1-4).
De leerkracht neemt bij de start van de week de weekplanning met de kinderen door (5-8).
De planning van groep 1-3 is zichtbaar voor de kinderen middels dagritmekaarten
De planning van groep 4 is zichtbaar voor de kinderen op het agendabord
De planning van groep 5-8 is zichtbaar voor de kinderen op de weekplanning van de weektaak.
De leerkracht houdt zich aan de roostertijden.
De leerkracht van groep 1 en 2 laat de kinderen direct na binnenkomst aan de slag gaan met
een of meer van de volgende activiteiten:
•
Een zelfgekozen activiteit aangegeven door de ll. met een naamkaartje op het planbord
•
Activiteiten die door de leerkracht gepland zijn via naamkaartjes op het planbord
•
Activiteiten met de leerkracht, aangegeven met foto leerkracht
- De leerkracht plant op het dagrooster de volgende werkvormen in:
•
Zelfstandig werken
•
Instructiemomenten
•
Coöperatieve werkvormen
•
Gym
•
Culturele vorming
•
Wereldoriëntatie
- Kinderen plannen zelf de volgorde van hun werk uit de dag- of weektaak.
- Kinderen plannen samenwerkingsopdrachten in de dag- en weektaak
- De leerkracht geeft op een klok de tijdsplanning aan.
- Kinderen plannen en registreren met dagkleuren op registratieborden en/of in de dag- en
weektaak.
- De leerkracht maakt in overleg met de leerling de planning van de dag- of weektaak.
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Klassenmanagement: Activiteit

Basis

Intensief

-

De leerkracht legt de materialen voor de les zo klaar dat de kinderen ze zelf kunnen pakken.
De weektaak van groep 1-3 wordt gevisualiseerd door afbeeldingen op de wand.
De dagtaak en het keuzewerk voor groep 3 wordt gevisualiseerd op een planbord.
De dag- of weektaak voor groep 4-8 wordt uitgedeeld en klassikaal individueel ingepland.
De dag- of weektaak is gedifferentieerd.
De leerkracht vertelt voor de les of er sprake is van:
•
Individueel werken, waarbij geen hulp gevraagd mag worden
•
Individueel werken waarbij hulp gevraagd mag worden als iets niet lukt
•
Samenwerkend leren
- De leerkracht vertelt wanneer een activiteit eindigt. De kinderen krijgen dan nog een paar
minuten de tijd om het werk af te ronden.
- De leerkracht vertelt:
•
wat hij zelf gaat doen tijdens het zelfstandig werken
•
wanneer hij niet beschikbaar is voor alle kinderen en hoe lang dat duurt
•
wanneer hij weer beschikbaar is.
- De kikker (groep 1-2) en de dobbelsteen (groep 3-8) zijn hulpmiddelen voor het omgaan met
uitgestelde aandacht.
- De leerkracht legt de materialen voor de kinderen klaar op de tafel van de leerling.
- De leerkracht maakt in overleg met de leerling foto’s van de werkjes, de leerling plant en
registreert hiermee zijn werk
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De rode lijn voor klassenmanagement
1-2
Weektaak

Taak

De weektaak wordt
gevisualiseerd door
afbeeldingen op een
wand.

3

Voortzetting weektaak
kleuters en leren werken
met een dagtaak

4

5- 6

7- 8

Dagtaak inschrijven

Weektaak format 5-8

Weektaak format 5-8

Plannen/ Meesterwerk

Portfolioleren/Meesterwerk

Portfolioleren/ Meesterwerk

Op de werkboeken van
de kinderen staat wat
voor hen geldt.
De differentiatie is teven
terug te vinden op het
organisatieplan.

Differentiatie op weektaak+
organisatieplan

Differentiatie op weektaak +
organisatieplan

Dag-overzicht met
vaststaande instructies
en zelf in te delen
volgorde van werk van
de dag.

Eigen weekoverzicht met
doelenblad als
weektaakformat (format 5-8)
waarop de doelen in kindtaal
staan + voorbeeldsommen.

Eigen weekoverzicht met
doelenblad als
weektaakformat (format 5-8)
waarop de doelen in kindtaal
staan + voorbeeldsommen.

Na kern 6: Dagtaak
inplannen

Differentiatie

Zichtbaar op wand. Vlotte
kinderen groep 1 doen
taakjes groep 2.

Differentiatie wordt via
planbord aangegeven en
op organisatieplan

Hulpmiddel
bij plannen

Dagritmekaarten en
kleuren op het takenbord
in samenhang met
dagkleuren.

Na kern 6:

Plannen
werkjes
weektaak

Als de kinderen plannen
hangen zij het cijfertje met
de grijze kant naar voren
op het takenbord.

Na kern 6
Plannen volgorde werkjes
dagtaak met cijfers

Plannen volgorde
werkjes dagtaak met
cijfers

Plannen weektaak in
weekoverzicht

Plannen weektaak in
weekoverzicht

Doelen

Kinddoelen van de week
zijn zichtbaar in de klas.

Na kern 6
Kinddoelen van de week
zijn zichtbaar in de klas.

Kinddoelen van de week
zijn zichtbaar in de klas.

Kinddoelen van de week zijn
zichtbaar in de klas en op

Kinddoelen van de week zijn
zichtbaar in de klas en op

Planbord waarop dagtaak
zichtbaar is.

Registratie
dagtaak of
weektaak

Registratie
keuzewerk

Afspraken
over
materiaal

Keuzewerk

Tutoren

weektaak doelenblad (format
5-8).

weektaak doelenblad (format
5-8).

Registratie op weekbord
met cijfertjes (grijze kant=
gepland, witte kant=
gedaan)

Na kern 6
Registratie dagtaak met
dagkleuren

Registratie dagtaak met
dagkleuren

Registratie in weektaak
doelenblad (format 5-8)

Registratie in weektaak
doelenblad (format 5-8)

Op planbord

Registratie keuzewerk met
cijfertjes op
drieweeksbord vanaf
januari

Registratie keuzewerk
met cijfertjes op
dagtaak.

In weektaak doelenblad
(format 5-8).

In weektaak doelenblad
(format 5-8).

Schriften liggen klaar op de
groepskast en worden
zelfstandig gepakt. Boeken
worden zelfstandig uit
groepskasten gepakt. Elke
tafelgroep heeft een eigen
groepskast waarin alle
methodeboeken en
baviboeken netjes zijn
opgeborgen.

Schriften liggen klaar op de
ladekast en worden
zelfstandig gepakt. Boeken
worden zelfstandig uit
groepskasten gepakt.

Keuzewerk onderdeel van 4x
wijzer.

Keuzewerk onderdeel van 4x
wijzer.

Vraag- en aanbodbord

Vaste tutormomenten met
groep 3 en 4 en vraag- en
aanbodbord

Schriften worden voor
schooltijd uitgedeeld.

Schriften worden voor
schooltijd uitgedeeld.

Weektaakwerk en
keuzewerk wordt
zelfstandig gepakt.

Andere materialen voor de
weektaak, dagtaak en
keuzewerk worden
zelfstandig gepakt.
Veel materialen in laatjes.

Andere materialen voor
de dagtaak en
keuzewerk worden
zelfstandig gepakt. Veel
materialen in laatjes.

Keuzewerk is opgenomen
in de
weektaak(keuzedoos).

Thematisch keuzewerk na
de dagtaak.

Thematisch keuzewerk
na de dagtaak.

Tweede half jaar vast
tutorlezen met groep 7-8
en vraag- en aanbodbord

Eerste half jaar vast
tutorlezen met groep 7-8
en vraag- en aanbodbord

Vraag- en aanbodbord
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-

Reflectie op
resultaat
werk

Zelfcontrolerende
materialen
Tips en Tops kaartje
maatjes
Trotsmap

-

Zelfcontrolerende
materialen
Nakijken duo’s
Nakijken rekenwerk
Portfoliomap +
coachgesprekken

Zelfcontrolerende
materialen
Nakijken duo’s
Nakijken rekenwerk
Portfoliomap +
coachgesprekken

Nakijken taal + spelling
Nakijken rekenwerk
Portfoliomap +
coachgesprekken + duimen
weektaak
-

Nakijken hele
weektaak,
dagelijks reflectie/
evaluatie ingepland
wekelijkse
doelencheck waarin
gecontroleerd wordt
of de kind-doelen
van de week behaald
zijn.
Deelname aan
workshops, huiswerk
op maat n.a.v.
workshop

Uitgestelde
aandacht

Kikker

Dobbelsteen vanaf januari

Dobbelsteen

Dobbelsteen

Dobbelsteen

Samenwerken

In elke weektaak is één
maatjesopdracht
opgenomen

Maatjesopdrachten in
keuzewerk

Maatjesopdrachten in
keuzewerk

Samenwerking wordt gepland
in weektaak planning en
doelenblad (format 5-8).

Samenwerking wordt gepland
in weektaak planning en
doelenblad (format 5-8).

Instructie voorafgaand èn
tijdens weektaak

Instructie voorafgaand èn
tijdens weektaak,
instructiemomenten zijn
zichtbaar in
weektaakplanning.

Instructie
voor leerstof

Instructie voorafgaand aan
de weektaak

Instructie voorafgaand aan
de week/dag taak

Instructie voorafgaand
aan de dagtaak

Coöperatieve werkvormen
worden regelmatig
toegepast

Coöperatieve werkvormen
worden regelmatig
toegepast

Coöperatieve
werkvormen worden
regelmatig toegepast

Voorbereiding lessen aan
de hand van didactisch
Daltonmodel

Voorbereiding lessen aan
de hand van didactisch
Daltonmodel

Voorbereiding lessen
aan de hand van
didactisch Daltonmodel
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Coöperatieve werkvormen
worden regelmatig toegepast
Voorbereiding lessen aan de
hand van didactisch
Daltonmodel

Coöperatieve werkvormen
worden regelmatig toegepast
Voorbereiding lessen aan de
hand van didactisch
Daltonmodel

Bijlagen
B1 - Format groepsplan
B2 - Format overzicht specifieke onderwijsbehoeften
B3 - Format organisatieplan
B4 - Artikel “Passend onderwijs op de Molenwiek”
B5- Overzicht expertise Molenwiek
B6- Format dagtaak
B6- Format Weektaak
B7- Reactieprocedure
B8 - Verklarende woordenlijst

B1 Format groepsplan

Groepsplan vakgebied:

Landelijke norm: 187-213
Schoolnorm:

Leerkracht:
Ambitie M:
Resultaat M:
Ambitie E:
Resultaat E:
Evaluatie: Ambitie gehaald? Ja/Nee
Reden:
Actie:

Groep:
Periode:

Arrangement
Plus

Basis

Intensief

M

E

Aanbod
Knip plak schoolondersteuningsplan

Aandachtspunten leerstof

B2- Format overzicht specifieke onderwijsbehoeften
Overzicht specifieke onderwijsbehoeften
Cito: BL, Spelling, Rekenen, dmt
Naam:

Vak:

Reden:

Groep:

Leerkracht:_

Doel:

Aanpak:

OC waarde achteruit gegaan
Methode toetsen opvallend
De leerling gedijt niet
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Zorg van de leerkracht

HIK- leerkrachtondersteuning/Ralfi/workshops

Rekenen basis- plus
Namen leerlingen

Hennie Ralfi (orthopedagoog)
Namen leerlingen

Rekenen basis- intensief
Namen leerlingen
Rekenen Intensief
Namen leerlingen
Rekenen Zeer intensief
Namen leerlingen
Spelling plus
Namen leerlingen
Spelling Basis
Namen leerlingen
Spelling intensief
Namen leerlingen
Taal intensief
Namen leerlingen
Rekenen basis- plus
Namen leerlingen

Hennie Ralfi
Namen leerlingen

Rekenen basis- intensief
Namen leerlingen

Hennie taal
Namen leerlingen

Rekenen Intensief
Namen leerlingen

Workshop 1: Taal (leerkrachtonde4rsteuner/
leerkracht)
Wekelijks wisselend aanbod van workshops voor groep
7 en 8 naar aanleiding van lesdoelen van voorgaande
week die nog niet (geheel) behaald zijn door kinderen.
Kinderen schrijven zichzelf in.
Workshop 4: Begrijpend lezen
(leerkrachtondersteuner/ leerkracht)

Rekenen Zeer intensief
Namen leerlingen
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Evaluatie vindt plaats door middel van doelenchecks aan het einde van iedere week, metodedoelenchecks en halfjaarlijkse afname LVS.

Exacte tijden zijn te vinden in de weekplanning (op instructietafel) aanbod per instructiegroep is te
vinden in groepsplan per vak (map 3-4)

B3- Format organisatieplan

Wekelijks wisselend aanbod van workshops voor groep
7 en 8 naar aanleiding van lesdoelen van voorgaande
week die nog niet (geheel) behaald zijn door kinderen.
Kinderen schrijven zichzelf in.
Taal intensief
Namen leerlingen
Rekenen basis- plus
Namen leerlingen

Rekenen basis- intensief
Namen leerlingen

Workshop 3: Rekenen
(leerkrachtondersteuner/leerkracht)
Wekelijks wisselend aanbod van workshops voor groep
7 en 8 naar aanleiding van lesdoelen van voorgaande
week die nog niet (geheel) behaald zijn door kinderen.
Kinderen schrijven zichzelf in.
Workshop rekenen intensief
(leerkrachtondersteuner/leerkracht)
In kleine setting worden de doelen van de week
doorgenomen en via deze manier hiaten gedicht.

Rekenen Intensief
Namen leerlingen
Rekenen Zeer intensief
Namen leerlingen
Spelling plus
Namen leerlingen
Spelling Basis
Namen leerlingen
Spelling intensief
Namen leerlingen
Begrijpend lezen plus
Namen leerlingen
Begrijpend lezen basis
Namen leerlingen
Taal intensief
Namen leerlingen
Rekenen basis- plus
Namen leerlingen
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Workshop 2: Spelling
(leerkrachtondersteuner/leerkracht)
Wekelijks wisselend aanbod van workshops voor groep
7 en 8 naar aanleiding van lesdoelen van voorgaande
week die nog niet (geheel) behaald zijn door kinderen.
Kinderen schrijven zichzelf in.
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Rekenen basis- intensief
Namen leerlingen
Rekenen Intensief
Namen leerlingen
Rekenen Zeer intensief
Namen leerlingen
Spelling plus
Namen leerlingen
Spelling Basis
Namen leerlingen
Spelling intensief
Namen leerlingen
Taal intensief
Namen leerlingen
Rekenen basis- plus
Namen leerlingen

Begrijpend lezen intensief
(leerkrachtondersteuner/leerkracht)
Namen leerlingen
Begrijpend lezen workshop plus
(leerkrachtondersteuner/leerkracht)
Namen leerlingen

Hennie Taal (orthopedagoog)
Namen leerlingen

Rekenen basis- intensief
Namen leerlingen
Intensief
Namen leerlingen
Zeer intensief
Namen leerlingen
Spelling plus
Namen leerlingen
Spelling Basis
Namen leerlingen
Spelling intensief
Namen leerlingen
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B4 Artikel over passend onderwijs
Passend onderwijs op de Molenwiek schooljaar 2019-2020
Bij de start van passend onderwijs, augustus 2014, kregen de ouders van de Molenwiek Dalton onderstaand artikel om zich
een beeld te vormen van wat passend onderwijs op de Molenwiek Dalton inhoudt. De informatie in dit artikel wordt elk
jaar aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. U leest dus nu de stand van zaken anno schooljaar 2019-2020.
In een gezellig, rustig, kamertje geeft orthopedagoog Hennie Horeman leesbegeleiding aan vier kinderen met een
vertraagde leesontwikkeling. Naast de groepsleerkrachten geven ook de extra leerkrachten Tjaaktje, Marije, Lonneke, Ellen
en Annet extra instructie aan groepjes kinderen tijdens het zelfstandig werken. In de IB ruimte overleggen IBer, Roswitha
Gerrits, en ouders over een onderzoek dat door een externe psycholoog is afgenomen. Anna, gedragsspecialist van het
samenwerkingsverband Passend onderwijs, observeert in de onderbouw en geeft een leerkracht adviezen voor de
begeleiding van een kind met gedragsproblemen. Aan de grote tafel bij de hoofdingang is een groepje excellente rekenaars
onder leiding van gepensioneerd leerkracht Luc Opdam aan het werk. Na schooltijd geeft gymleerkracht Marieke van Huit
motorische remedial teaching aan kinderen uit de middenbouw.
Wie door de Molenwiek loopt, kan deze taferelen op een gemiddelde dag allemaal tegenkomen. Want op de Molenwiek
doen we aan passend onderwijs.
Passend onderwijs gaat over onderwijs op maat. Scholen in het basis- en middelbaar onderwijs moeten zich inspannen om
zorgleerlingen op te vangen: Kinderen in een rolstoel, kinderen met ernstige lees- of rekenproblemen, kinderen met
gedragsproblemen. Deze kinderen moeten minder vaak naar het speciaal onderwijs worden doorverwezen en in hun eigen
wijk naar school. Dat is goed voor zorgleerlingen, maar ook voor andere kinderen, die op die manier kennismaken met
kinderen die net even anders zijn.
Aan dit passend onderwijs zijn grenzen: als de onderwijsbehoefte de mogelijkheden van de Molenwiek overstijgt, wordt in
overleg met ouders, het samenwerkingsverband en een school voor speciaal basisonderwijs bekeken wat de beste
onderwijsplek voor dit kind is.
De rugzakjes zijn verdwenen. In de regio Zuid-Kennemerland is ervoor gekozen om de gelden, die het ministerie beschikbaar
stelt voor passend onderwijs, voor een groot deel aan de scholen toe te kennen. Scholen ontvangen ondersteuningsmiddelen
in de vorm van een zorgbudget. Dit geld mag de school naar eigen inzicht besteden.
De Molenwiek heeft ervoor gekozen om van deze middelen Hennie Horeman en Ilse Buskermolen, orthopedagogen, Tjaaktje
Graatsma, Marije Verheul, Lonneke Oostdam, Ellen Venings en Annet Kelder, extra leerkrachten, aan te trekken. Hennie
geeft tweeëntwintig uur leesbegeleiding aan kinderen met een vertraagde leesontwikkeling. Ilse is twee dagen per week
aanwezig op school om onderzoeken uit te voeren, kinderen te begeleiden en het zorgadviesteam (ZAT) van de Molenwiek
te leiden. Hennie begeleidt ook enkele uren per week kinderen met een vertraagde rekenontwikkeling. Tjaaktje, Marije,
Lonneke, Ellen en Annet zijn leerkrachtondersteuners. Vier dagen in de week zijn zij tijdens het zelfstandig werken
ingeroosterd om, net als de leerkracht, tijdens het zelfstandig werken extra instructie te geven aan kleine groepjes kinderen.
Wat doen die extra leerkrachten precies? Zij realiseren met de leerkracht de extra instructie die in het groepsplan
beschreven staat. Op basis van observaties en toetsen stellen alle leerkrachten een groepsplan voor hun groep op. In dat
groepsplan staat welke extra instructie welk groepje kinderen nodig heeft. Extra instructie voor kinderen die rekenen
(spelling, lezen) moeilijk vinden maar ook extra instructie voor uitdagend rekenwerk voor kinderen die dat aankunnen. Het
groepsplan wordt uitgevoerd tijdens zelfstandig werken. Eén van de kenmerken van een Daltonschool is dat de verwerking
van de leerstof geclusterd wordt tot een dag- of weektaak. Deze taak wordt tijdens het zelfstandig werken uitgevoerd. In die
tijd werken de eigen- en de extra leerkracht, ieder aan een instructietafel, met groepjes kinderen volgens het opgestelde
groepsplan. De extra leerkracht of leerkrachtondersteuner maakt mogelijk dat er twee keer zoveel groepjes extra instructie
krijgen waardoor er optimaal onderwijs op maat gegeven kan worden.
Extra leerkrachten inzetten, is een bewuste keuze en verkiezen wij boven het systeem waarbij kinderen om de beurt uit de
klas worden gehaald om in een aparte ruimte door een remedial teacher te worden bijgewerkt.

Naast de lees- en rekenbegeleiding door orthopedagogen Hennie Horeman en Ilse Buskermolen en het systeem met de
leerkrachtondersteuners biedt de Molenwiek ook de volgende faciliteiten om passend onderwijs, onderwijs op maat, te
realiseren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagend aanbod voor excellente rekenaars verzorgd Luc Opdam
Motorische remedial teaching voor groep 4-5-6 na schooltijd, verzorgd door gymdocent en MRT specialist Marieke
van Huit
Samenwerking met het samenwerkigsverband Passend onderwijs op het gebied van observaties, leerkracht- en
ouderbegeleiding
Inzet van externe psychologen voor het afnemen van toetsen
Inzet van CJG coach; Odet Kappelhof
Inzet van maatschappelijk werker Leendert van Nes
Een gratis aanbod van diverse cursussen voor kinderen op het gebied van faalangst, weerbaarheid etc.
Samenwerking met diverse kindertherapeuten: In overleg is behandeling van kinderen onder en na schooltijd
mogelijk

Wordt de Molenwiek bij de invoering van passend onderwijs overspoeld door kinderen uit het speciaal onderwijs? Nee. De
Molenwiek zal wel steeds beter in staat zijn om zorgleerlingen onderwijs op maat te bieden.
Worden er dan geen kinderen meer naar het speciaal onderwijs verwezen? Zeker wel, verwijzen naar het speciaal
basisonderwijs kan nog steeds. De onderwijsbehoefte van sommige kinderen kan zo groot zijn dat de Molenwiek hier niet in
kan voorzien. In dat geval wordt in overleg met ouders, het samenwerkingsverband en een school voor speciaal
basisonderwijs bekeken wat de beste onderwijsplek voor dit kind is.
Passend onderwijs stelt hoge eisen aan leerkrachten. Leerkrachten moeten in staat zijn om op drie niveaus onderwijs te
geven èn om zorgleerlingen te begeleiden. De laatste jaren is er middels cursussen, trainingen en studiedagen veel
geïnvesteerd in de kennis en vaardigheden van onze leerkrachten. Met elkaar hebben wij een vorm van onderwijs
ontwikkeld waarin onderwijs op maat goed te realiseren is.
ALS U ZICH ZORGEN MAAKT
Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het welbevinden van uw kind verwachten we dat u een afspraak met de
leerkracht maakt om uw zorg te bespreken. De leerkracht zal goed naar u luisteren en met u de zorgen in kaart brengen.
Wat kan de oorzaak zijn? Wat kunnen wij als school doen? En wat kan de bijdrage van de ouder zijn? Bij twijfel overlegt de
leerkracht met de IB-er en bespreekt de ingewonnen informatie daarna weer met u.
Van ons kunt u verwachten dat wij uw kind goed kennen. De ontwikkeling van uw kind wordt vanaf groep 1 gevolgd. Via
observaties, toetsen en uw informatie (uit de kennismakingsgesprekken) krijgen wij een beeld van uw kind en bepalen we
welke aanpak passend is. Als uw kind zich niet zo ontwikkelt als wij verwachten nemen we contact met u op.
Continuïteit. Aan het eind van een schooljaar worden alle leerlingen met de volgende leerkracht besproken en maakt de
leerkracht een groepsplan voor de start van het nieuwe schooljaar met de volgende leerkracht, op basis van zijn eigen
ervaringen en toets-uitslagen. De IB-ers monitoren dit proces. Zo zorgen we voor een goede overdracht van de ene naar de
andere leerkracht.
Oudergesprekken
Meestal zijn de standaard oudergesprekken voldoende om u te informeren over de ontwikkeling van uw kind. Jaarlijks
wordt u uitgenodigd voor:
•

Een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar. Ouders maken vooraf een woordveld over hun kind:
Zij schrijven de naam van hun kind in het midden van een A4 vel en schrijven daaromheen kenmerken van hun
kind. Positieve eigenschappen, belemmerende eigenschappen, hobby’s, sport, vriendjes, bijzonderheden. Aan de
hand van dit woordveld vertellen ouders over hun kind. Daarna vertelt de leerkracht hoe de start van het
schooljaar is verlopen en wat de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van uw kind zijn gezien de
overdracht van de vorige leerkracht. Afhankelijk van de situatie kan voor het komende schooljaar een intensievere
frequentie van oudergesprekken afgesproken worden.
• Een rapportgesprek in februari waar ook de resultaten van de LVS toetsen besproken worden
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•

Een rapportgesprek in juni waar ook de resultaten van de LVS toetsen besproken worden

Tijdens inloopavonden krijgt u een indruk van het werk van uw kind. Na schooltijd bent u altijd welkom om met uw kind
even naar zijn of haar werkjes te kijken.
Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u aangeven of de standaardgesprekken u voldoende lijken of dat u graag
tussendoor nog extra afspraken wilt maken met de leerkracht. Ook de leerkracht kan aangeven dat hij of zij graag extra
gesprekken met u wil plannen.
Schoolondersteuningsplan
Binnen ons samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland behoort elke school een Schoolondersteuningsplan (SOP) te
maken. In het SOP beschrijft de school op welke manier zij passend onderwijs realiseert. U vindt dit plan op de
website van samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland www.passendonderwijs-zk.nl. en op onze eigen website
www.molenwiek-dalton .
Passend onderwijs in de klas via “handen in de klas”
Het onderwijsaanbod voor groep 1-8 is op de Molenwiek zorgvuldig vormgegeven. De leerkrachten hebben met elkaar een
rode lijn ontwikkeld voor de diverse vakken maar ook voor het pedagogisch- en didactisch handelen en het
klassenmanagement. In het onderwijsprofiel leest u hier meer over.
Op basis van deze afspraken geeft elke leerkracht les.
Voor alle vakken geldt: er wordt gestart met een instructie aan de hele klas. Dit betekent dat alle leerlingen aan hetzelfde
leerstofonderdeel werken. Het betreffende leerstofonderdeel wordt echter op drie niveaus aangeboden: intensief, basis en
plus. Het intensieve aanbod is voor kinderen die onvoldoende profiteren van de instructie van de leerkracht. Zij hebben
extra instructie en begeleide inoefening nodig om de minimumdoelen van de leerstof te behalen. Kinderen die zich
ontwikkelen zoals verwacht krijgen een basisaanbod. Kinderen die extra uitdaging nodig hebben krijgen het plusaanbod.
Kinderen hoeven niet voor alle vakken in hetzelfde aanbod te zitten: Zij kunnen bijvoorbeeld voor rekenen in het
plusaanbod zitten en voor lezen in het intensieve aanbod.
Via de analyse van observaties, methode gebonden – en Cito toetsen wordt voor elk kind bepaald welk aanbod voor welk
vak het effectiefst is. Op basis hiervan worden de kinderen ingedeeld in subgroepen die eenzelfde aanbod nodig hebben.
Hierna maakt de leerkracht een groepsplan voor de vakken spelling, rekenen, technisch- en begrijpend lezen waarin de
extra instructie voor elke subgroep gepland wordt.
Deze extra instructie vindt plaats tijdens zelfstandig werken. Als de kinderen zelfstandig aan hun taak werken, geeft de
leerkracht extra instructie aan de subgroepen volgens het groepsplan. Het geven van extra instructie wordt regelmatig
onderbroken voor een servicerondje. Tijdens het servicerondje kunnen de kinderen die een vraag hebben even geholpen
worden. Tijdens het zelfstandig werken komt er vier keer per week een extra leerkracht of onderwijsassistent in de klas.
Aan een tweede instructietafel geeft ook zij extra instructie volgens het groepsplan. Door dit systeem van “handen in de
klas” worden de mogelijkheden voor onderwijs op maat sterk vergroot.
Intern begeleiders (“IBers”)
Een intern begeleider heeft tot taak leerkrachten te begeleiden bij het realiseren van onderwijs op maat. Daarnaast
coördineert een IBer de zorg rond kinderen en/of gezinnen met een specifieke problematiek.
Leerkrachten en IBers overleggen regelmatig over de gang van zaken in de groep. Naast overleg over de aanpak van
onderwijs op maat voor de hele groep, wordt gesproken over specifieke zaken zoals leer- en gedragsproblemen,
gezinsproblematiek etc. Uit dit overleg komt een plan van aanpak voort dat in de klas wordt uitgevoerd. Dit plan van
aanpak heet “groepsplan”. Naar aanleiding van dit overleg vinden ook oudergesprekken plaats waarbij de IBer aanwezig
kan zijn. De IBer regelt, na toestemming van ouders, aanvragen voor onderzoek, inzet van de CJG coach etc.
Naast de begeleiding van leerkrachten en zorgleerlingen spelen de IB- ers ook een rol in de onderwijskundige ontwikkeling
van de Molenwiek.
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Onze IB- ers zijn:
•
•
•
•

Groep 1-2: Yvonne van de Scheur
Groep 3-4: Mandy de Graaf
Groep 5-6: Roswitha Gerrits
Groep 7-8: Azadeh Asadi en Irene de Later

Ouders kunnen een afspraak maken met de IB- er van hun leerjaar. Licht van tevoren wel even de leerkracht in.
Aandachtsfunctionarissen
De Molenwiek heeft twee aandachtsfunctionarissen; Yvonne van der Scheur en Mandy de Graaf. De
aandachtsfunctionarissen bewaken de interne procedure van de school voor de wijze waarop omgegaan wordt met het
signaleren van huiselijk geweld en zorgen ervoor dat een zorgvuldige procedure gevolgd wordt bij het melden van
vermoedens omtrent huiselijk geweld volgens de wet meldcode.
Meldcode
De wet meldcode geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning,
langdurige zorg, jeugdzorg, justitie en asielzoekerscentra. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te
gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Organisatie die werkzaamheden uitvoeren in sectoren waar het
gebruik van een meldcode verplicht is worden geacht om een meldcode te hebben en om deze toe te passen. Personen die
binnen de organisatie aangewezen zijn als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld worden geacht de meldcode (van de
organisatie waar zij werkzaam zijn) te kennen en na te leven.
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Methode gebonden toetsen en LVS toetsen
De “methode gebonden toetsen “en “LVS-toetsen” zijn al enkele keren genoemd. Wat zijn dit?
Methode gebonden toetsen: De leerstof voor een jaar voor een bepaald vak is verdeeld in blokken. Na elk blok vindt een
“methode-gebonden toets” plaats. Uit de resultaten kan de leerkracht opmaken of de net aangeboden stof begrepen is.
LVS toetsen: Eens per half jaar kan met een LVS- toets bepaald worden of alle leerstof van de voorgaande jaren nog paraat
is. De LVS M toetsen worden in januari afgenomen, de LVS E toetsen in mei.
Er wordt regelmatig een verschil geconstateerd in de resultaten van de methode gebonden toetsen en de LVS toetsen. De
eerste worden vaak beter gemaakt. Wat is hiervan de oorzaak? Tijdens het verwerken van de leerstof van een bepaald blok
worden de leerlingen intensief begeleid. Als de methode gebonden toets wordt afgenomen zit deze leerstof nog vers in het
geheugen. De resultaten zijn meestal minstens voldoende. Uiteraard wordt leerstof van vorige blokken regelmatig herhaald
en wordt er geoefend met het toepassen van leerstof. Toch kan het zijn dat LVS toetsen slechter gemaakt worden dan de
methode gebonden toetsen. De vragen van een LVS- toets gaan over leerstof die al langere tijd geleden is aangeboden. Die
zit niet meer vers in het geheugen. Reden waarom de resultaten van een LVS- toets kunnen tegenvallen.
Leerlingvolgsysteem, leerstofniveaus en onderzoek
De ontwikkeling van een kind wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Voor het volgen van de ontwikkeling van een
kind worden, naast observaties in de klas, de resultaten van methode gebonden toetsen en de LVS- toetsen in de
groepsoverzichten van het leerlingvolgsysteem opgenomen. Leerkracht en IB- er analyseren deze gegevens en stellen op
basis daarvan vast of het kind voor een bepaald vak het intensieve-, basis- of plusaanbod gaat volgen.
Als er voor een kind intensieve maatregelen zijn genomen die geen of onvoldoende effect hebben, wordt in overleg met de
ouders bekeken of er extra onderzoek of een extra observatie door externen nodig is.
Observaties en onderzoek kunnen plaats vinden via:
•

•

Een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Scholen voor SBO hebben een ruime expertise op het gebied van
leer- en gedragsproblemen. Daarom begeleiden zij gewone basisscholen. De orthopedagoog of gedragsspecialist
van een school voor SBO komt dan (na toestemming van de ouders!) in de klas kijken. Na de observatie vindt een
gesprek plaats met de ouders en de leerkracht. Op basis van deze observatie krijgen de ouders en de leerkracht
adviezen voor de aanpak van de betrokken leerling.
Via de CJG coach of huisarts kan een ouder vragen of zijn/haar kind doorverwezen kan worden naar een
kinderpsycholoog. De psycholoog kan de aanleg van het kind testen en ook testen afnemen waarmee de sociaalemotionele ontwikkeling van het kind in beeld wordt gebracht. De orthopedagoog of psycholoog bespreekt het
onderzoeksverslag met de ouders, leerkracht en IB- er en geeft n.a.v. de resultaten van het onderzoek adviezen
aan leerkracht en ouders.

De CJG coach - opvoedondersteuning
Via het CJG (Centrum jeugd en gezin) heeft elke school van het samenwerkingsverband gezinscoaches toegewezen
gekregen. Zij helpen ouders met opvoedingsvragen. Dat kunnen eenvoudige tot ingewikkelde opvoedingsvragen zijn. De
CJG-coaches hebben al veel gezinnen van de Molenwiek terzijde gestaan waardoor problematiek in een vroeg stadium
verholpen werd. Veel ouders hebben hun hulp als toegewijd, professioneel en prettig ervaren. Zij graven niet in het
verleden maar pakken de huidige problemen in het gezin samen met de ouders aan. Ouders kunnen of zelf, of via de
leerkracht/IBer, om begeleiding van de gezinscoach vragen. Leerkrachten kunnen de gezinscoach ook adviseren aan
ouders. Het eerste gesprek met de gezinscoach vindt vaak op school plaats met de betrokken IBer en de leerkracht. Ouders
kunnen het eerste gesprek ook thuis aanvragen, zonder verdere inmenging van school. De CJG coach houdt tijdens haar
traject in het gezin contact met school indien ouders dit willen.
Fysiotherapie, motorische remedial teaching (MRT), logopedie.
Fysiotherapie - Een goede motoriek is een belangrijke basis voor de ontwikkeling van een kind. Een achterblijvende groveof fijne motoriek kan oorzaak zijn van leerproblemen of een ongewenst effect hebben op het zelfvertrouwen van een kind.
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Indien nodig kan de leerkracht, na overleg met de IBer, ouders adviseren om hun kind op te geven voor fysiotherapie. Voor
fysiotherapie werken wij samen met fysio Santwee, een in kinderfysiotherapie gespecialiseerde praktijk die dicht naast de
school ligt. De fysiotherapeuten van Santwee adviseren de leerkrachten van de in behandeling zijnde kinderen over wat zij
op school kunnen bijdragen aan een voorspoedige motorische ontwikkeling van deze kinderen. Ouders kunnen uiteraard
ook voor een andere fysiotherapie praktijk kiezen.
MRT: Marieke van Huit, gymleerkracht, heeft zich gespecialiseerd in motorische remedial teaching. MRT vindt altijd plaats
met een groepje kinderen en wordt na schooltijd gegeven. Marieke benadert via de leerkracht ouders van kinderen die een
opvallende motoriek in de gymzaal laten zien. Voor het volgen van MRT is geen verwijsbrief nodig, het is een gratis service
van de Molenwiek.
Logopedie - Een goede uitspraak en een goede taalontwikkeling is al even belangrijk als een goed ontwikkelde motoriek.
Vandaar dat een leerkracht ouders kan adviseren logopedie te gaan volgen met hun kind. Voor logopedie werken wij
samen met de logopedie-praktijk die gevestigd is in het medisch centrum aan de Frieslandlaan. Ouders kunnen uiteraard
ook voor een andere logopedie praktijk kiezen.
Dyslexie onderzoek- en behandeling
Kinderen met een vertraagde leesontwikkeling krijgen vanaf groep 3 een intensieve aanpak. In een leesdossier wordt hun
lees- en spellingontwikkeling vastgelegd. In overleg met de IB- er kunnen kinderen naast het intensieve programma in de
klas ook nog extra ondersteuning krijgen van Hennie Horeman onze orthopedagoog. Deze ondersteuning vindt meestal
plaats in een klein groepje dat drie tot vier keer per week met Hennie leest. Sommige kinderen komen op basis van hun
toetsuitslagen in aanmerking voor vergoede diagnostiek naar eventuele dyslexie. Mocht een kind naar aanleiding van dit
onderzoek inderdaad dyslectisch blijken, dan kan het een vergoede behandeling krijgen via een dyslexie instituut. Al deze
maatregelen zijn beschreven in het dyslexieprotocol dat u kunt vinden op onze website.
Naschoolse trainingen voor kinderen
Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland biedt gratis trainingen aan voor kinderen op het gebied van
faalangstreductie, weerbaarheid, sociale vaardigheden en mindfullness. Mocht u belangstelling hebben voor een bepaalde
training: meld dit bij de leerkracht van uw kind. U kunt de trainingen ook via het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) aanvragen.
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B5 – Overzicht expertise Molenwiek
Team 1-2:
Joyce:
·
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong: Joyce heeft een cursus gevolgd m.b.t. kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong. De hulp van Joyce kan gevraagd worden door collega's die vermoedens hebben
t.a.v. kleuters en een eventuele ontwikkelingsvoorsprong.
Yvonne:
·
Intern begeleider: de intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, na- en bijscholing van
het team, gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de
pedagogische en didactische aanpak binnen de school.
Team 3-4:
Marije:
·
Brainblocks: biedt kinderen een visuele manier om te kunnen vertellen wat er zich allemaal afspeelt in het
hoofd. Het is een goede manier voor kinderen bij wie het 'emmertje' vaak vol loopt om dit zo leeg mogelijk te
maken, het hoofd weer op te ruimen. Marije kan ingezet worden om met kinderen te werken die de behoefte
hebben om het hoofd leeg te maken.
·
INPP: alle kinderen worden geboren met primaire reflexen. Het is de bedoeling dat deze reflexen na
verloop van tijd verdwijnen en daar komen 'volwassen' reflexen voor terug, maar niet bij alle kinderen
verdwijnen deze primaire reflexen of worden ze niet voldoende gedempt. Dit kan leer- en/of
gedragsproblemen veroorzaken. Marije mag kinderen tot 8 jaar testen en behandelen. Het testen bestaat uit
hele simpele, speelse oefeningen. Mocht een reflex nog te veel aanwezig zijn dan kan dit verholpen worden
door hele simpele, speelse oefeningen.
·
Roland Bakker, manueel therapeut: Roland heeft enige jaren geleden een lezing gegeven op de
Molenwiek. Door de geboorte kan het gebeuren dat wervels in de nek/rug/heup vast komt te zitten, scheef
komen te staan. Dit kan motorische problemen veroorzaken, maar ook leer- en/of gedragsproblemen. Marije
kan ingezet worden om een leerling te observeren. Indien het verstandig is om dit door Roland te laten
nakijken kan Marije ouders het advies geven om een afspraak bij Roland te maken en Marije kan ouders al
een pakketje met informatie meegeven.
·
Talentfluisteraar: deze cursus gaat Marije in oktober/november 2019 volgen.
·
Coachend begeleiden van kinderen met opvallend gedrag: deze cursus is gevolgd via de Spaarnesant
Academie: na afloop van de training heb je meer (in)zicht op verschillende componenten van gedrag. Kan je
gerichter analyseren waar een kind moeite mee heeft en kan je samen met het kind onderzoeken wat er moet
gebeuren om het probleem op te lossen.
·
Social Stories: een ‘social story’ of sociaal verhaal is een hulpmiddel. Het is een beschrijving van een
sociale situatie met als doel inzicht te geven in sociale signalen en aan te geven welke reacties in die situatie
gepast zijn. Het verhaal moet wel direct aansluiten bij de specifieke situatie van de persoon.
·
Autisme/ADD: veel lezingen, workshops gevolgd en door ervaring veel kennis over dit onderwerp
vergaard.
Mandy:
·
Intern begeleider: de intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, na- en bijscholing van
het team, gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de
pedagogische en didactische aanpak binnen de school.

Team 5-6:

Ilse:
·
Orthopedagoog: is een specialisatie binnen de pedagogiek die zich richt op het onderzoeken en
behandelen van kinderen en jongeren met een bepaalde beperking/stoornis of kinderen en jongeren die zich
in een problematische leer- of opvoedingssituatie bevinden.
·
Talentfluisteraar: deze cursus gaat Ilse in oktober/november 2019 volgen.
Ellen:
·
Master SEN Gedragsspecialist: een gedragsspecialist is een leerkracht die zich geschoold heeft in het
omgaan met leerlingen die extra onderwijs en ondersteuningsbehoeften heeft op sociaal en emotioneel
gebied. De gedragsspecialist kan worden ingezet bij het voorkomen en tegengaan van en het omgaan met
gedragsproblemen binnen en buiten de groep.
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·

Talentfluisteraar: deze cursus gaat Ellen in oktober/november 2019 volgen.

Roswitha:
·
Intern begeleider: de interne begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, na- en bijscholing van
het team, gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de
pedagogische en didactische aanpak binnen de school.

Team 7-8:
Tim:
·
Talentfluisteraar: deze cursus gaat Tim in oktober/november 2019 volgen.
Mara:
·
Algemeen maatschappelijk werker: met twee aantekeningen Jeugdzorg. Ze heeft ervaring bij zowel de
laagdrempelige- als de hoogdrempelige hulpverlening. Voor hulp bij het formuleren van hulpvragen kan Mara
ingezet worden.
·
NT2: gericht op het onderwijs.
·
Kanjertraining
Irene:
·
Intern begeleider: de intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, na- en bijscholing van
het team, gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de
pedagogische en didactische aanpak binnen de school.
Azadeh:
·
Intern begeleider: start opleiding 2019. De interne begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg,
na- en bijscholing van het team, gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met
betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school.
Sandra:
·
Hoogbegaafdheidscoördinator: Sandra kan aan de hand van lijsten signaleren en zo nodig door
verwijzen naar een onderzoeksbureau in overleg met ouders, IB'er en leerkracht. Sandra heeft geen
onderzoeksbevoegdheid. Sandra kan leerkrachten bijstaan in hun hulpvraag als het gaat om
ontwikkelingsvoorsprong/meer- of hoogbegaafdheid. Coördinatoren zijn voornemens een plusklas te starten,
maar dan niet met alleen de 1+ kinderen, maar kinderen die door de leerkracht zijn gesignaleerd.
Jikke:
·
Hoogbegaafdheidscoördinator: Jikke kan aan de hand van lijsten signaleren en zo nodig door verwijzen
naar een onderzoeksbureau in overleg met ouders, IB'er en leerkracht. Jikke heeft geen
onderzoeksbevoegdheid. Jikke kan leerkrachten bijstaan in hun hulpvraag als het gaat om
ontwikkelingsvoorsprong/meer- of hoogbegaafdheid. Coördinatoren zijn voornemens een plusklas te starten,
maar dan niet met alleen de 1+ kinderen, maar kinderen die door de leerkracht zijn gesignaleerd.
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B6- Format dagtaak
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B6 - Formatweektaak
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B7 - Verklarende woordenlijst
Daltononderwijs
Daltononderwijs wil kinderen vormen tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen, die respect hebben voor hun
medemens. Uitgangspunt bij daltononderwijs is de overtuiging dat kinderen zich optimaal ontwikkelen als binnen het
onderwijsaanbod ruimte is voor zelfstandig leren en samenwerken.
De Dalton pedagogiek is een concept over opvoeden en onderwijs gebaseerd op 3 pijlers:
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid heeft in Daltononderwijs een speciale betekenis. De leerkracht legt een deel van de verantwoordelijkheid
voor het leren bij de kinderen. Bij het leren hanteren van vrijheid ontdekken de kinderen normen en waarden,
regels en grenzen. Kinderen leren dat vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Zij dienen te
verantwoorden wat ze met die vrijheid doen. Ook leren de kinderen hun vrijheid te delen met anderen en er
samen invulling aan te geven. Overleg mèt en begeleiding van kinderen (coachen) is essentieel bij het ontwikkelen
van een zelfverantwoordelijke houding.
2. Zelfstandigheid
De koppeling van het leren zelfstandig te werken aan het vrijheidsprincipe houdt zelfwerkzaamheid in. De kinderen
leren zelf oplossingen te zoeken voor problemen en ontwikkelen hun eigen denkpatronen. Zelfwerkzaamheid
berust wel op de aanname dat kinderen actief en zelfontdekkend bezig willen zijn. Een dergelijke interne
leermotivatie is niet in alle gevallen vanzelfsprekend maar dient gekoesterd en ontwikkeld te worden. Het werken
met thema’s maakt kinderen nieuwsgierig en stimuleert zelf ontdekkend bezig zijn.
3. Samenwerken
Bij het leren samenwerken worden kinderen aangemoedigd elkaar te helpen en leren ze elkaar met ieder hun
eigen sterke punten aan te vullen. Samenwerken is er op veel niveaus. Kleuters werken samen aan een bouwwerk,
kinderen in groep 7 geven presentaties over wereldoriëntatie waarna de groep tips en tops geeft aan de hand van
evaluatiekaarten. Tijdens instructies worden ook allerlei vormen van samen leren, coöperatief leren, toegepast.
Deze werkvormen leiden tot een snel leerresultaat èn een positief groepsklimaat.
Kenmerken van daltononderwijs:
Structuur:
Onderwijs waarin vrijheid van keuze en zelfstandig werken mogelijk is vraagt om structuur. Structuur in de vorm van
afspraken met kinderen, registratie van het gemaakte werk en planning van de dag. In elke groep worden de
omgangsregels met elkaar besproken, de belangrijkste hangen in de klas. Hulpmiddelen als plan- en registratieborden
bieden overzicht voor leerkracht en leerling bij het werken aan taken.

Keuzewerk:
Vrijheid betekent dat kinderen de volgorde van de opdrachten van de taak zelf bepalen. Ze mogen daarnaast ook een deel
van de taak zelf kiezen. We noemen dit keuzewerk. In elke groep is hiervoor speciaal materiaal aanwezig dat een beroep
doet op de verschillende intelligentie s (intelligentie theorie Howard Gardner).
Werken met thema’s:
Het werken aan rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie is bij ons een serieuze zaak. Door een uitgekiend onderwijsaanbod
met veel ondersteuningsmogelijkheden, streven we ernaar eruit te halen wat erin zit. Elk kind zijn persoonlijk record. Naast
de verplichte vakken hebben wij een breed aanbod op het gebied van muziek, cultuur, sport en techniek. We halen de
wereld binnen door consequent met thema’s te werken. Dit biedt kinderen veel ontwikkelingskansen, zij ontdekken ook
waar hun belangstelling ligt en wat hun sterke kanten zijn.

Opbrengstgericht werken (OGW)
Opbrengstgericht werken betekent dat scholen hun onderwijskwaliteit systematisch ontwikkelen en borgen op basis van
harde feiten: de uitslagen van de LVS- en methode gebonden toetsen. Opbrengstgericht werken verloopt volgens de
volgende cyclus:
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• Meetbare doelen opstellen
• Toetsen uitvoeren en resultaten meten
• Resultaten analyseren
• Acties vaststellen om de resultaten te verbeteren en de doelen te bereiken
Zie bijlage 1 voor een praktijkvoorbeeld.

Kwaliteitszorg
Het geheel aan middelen dat een school inzet om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en te waarborgen.
Middelen op leerkrachtniveau:
• De onderwijsarrangementen waarin het leerkrachtgedrag beschreven staat. De onderwijsarrangementen worden
gebruikt bij collegiale consultatie en klassenbezoek door IB- ers en directie en zijn uitgangspunt voor de
gesprekkencyclus. Via de OGW cyclus wordt de inhoud van de onderwijsarrangementen geëvalueerd en waar
nodig bijgesteld.
Middelen op schoolniveau:
• Schoolplan-jaarplan-jaarverslag
• Onderwijsprofiel
• Visitaties door de Nederlandse Dalton vereniging
• Inspectiebezoek

Coöperatieve werkvormen
Coöperatieve werkvormen zijn didactische structuren die door de leerkracht ingezet worden om een lesdoel te bereiken. Bij
deze didactische structuren werken kinderen in tweetallen (schouder- of oogmaatjes) of in viertallen samen. Tijdens
coöperatief leren worden een aantal doelen gecombineerd: Door samenwerken wordt het lesdoel effectief gehaald en
ontwikkelen de kinderen hun gespreksvaardigheden en een prettige sociale omgang met elkaar. Dit heeft een positief
effect op de groepsdynamiek.
Voorbeelden van coöperatieve werkvormen:
•

Mix en ruil. Doel: woordenschat oefenen in groep 4. De nieuwe woorden die tijdens een thema aan de orde zijn
geweest staan op kaarten. Elk kind krijgt een kaart. De kinderen lopen door de klas en op een teken van de
leerkracht zoekt iedereen een maatje. De maatjes vertellen aan elkaar wat het woord betekent, ruilen de kaarten
en gaan op zoek naar een volgend maatje.

•

Team interview. Doel: Evalueren gemaakte werk in de kleuterklas. Vier kinderen zitten aan een tafel, ieder met
een ander werkje. Om de beurt vertelt een kind wat hij heeft gemaakt. Daarop stellen de andere kinderen vragen.
Kinderen oefenen tijdens deze werkvorm met het beschrijven van iets, met vragen stellen en ontwikkelen zo hun
taalvaardigheid. Kinderen leren ook zich op een ander af te stemmen. Een dergelijke werkvorm werkt inspirerend,
kinderen doen ideeën op voor de volgende dag.

•

4x4. Doel: Kennis over een behandeld onderwerp samenvatten. Vier teams van vier kinderen genummerd: A1, A2,
A3, A4, B1, B2 etc. Er zijn vier onderwerpen waarover de kinderen een samenvatting moeten maken. Alle A’s gaan
aan de slag met een onderwerp, alle B’s, C’s en D’s ook. Na een kwartier bespreken alle ééntjes de samenvatting
van de A- groep, alle tweetjes de samenvatting van de B groep. Binnen een half uur hangen er vier samenvattingen
waar grondig over gesproken is.

Vormen van instructie:
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Sturende instructie
Bij sturende instructie wordt een leerling aan de hand genomen. Stap voor stap wordt de leerstof uitgelegd en voor
gedaan. Sturende instructie wordt vaak ingezet bij het aanbieden van nieuwe leerstof.
Banende instructie
Banende instructie geeft veel ruimte aan de leerling: Eigen inbreng, interactie, prikkelende vragen.
Modellen
Als leerkracht demonstreer je wat actief lezen, vlot rekenen of correct spellen inhoudt en hoe je strategieën inzet om tot de
juiste oplossingswijze te komen.
De leerkracht staat model voor de goede lezer, rekenaar, speller met de bedoeling dat kinderen dit gedrag kunnen afkijken.
De leerkracht denkt hardop en maakt de denkstappen hoorbaar en zichtbaar voor de kinderen.

Middelen die ingezet worden om kinderen met een intensieve aanpak de minimumdoelen te laten halen
Pré-teaching
Pre-teaching is het geven van instructie aan de kinderen met een intensieve aanpak voorafgaand aan de instructie.
Hierdoor profiteren zij meer van de groepsinstructie. Pre-teaching vergroot het zelfvertrouwen van de kinderen omdat zij
hierdoor actief en met succes mee kunnen doen aan de klassikale instructie.
Verlengde instructie
Verlengde instructie wordt aan kinderen met een intensieve aanpak gegeven tijdens het zelfstandig werken en ná de
klassikale instructie. De inhoud van verlengde instructie sluit naadloos aan op de inhoud van de klassikale instructie. Bij
verlengde instructie wordt een sturende didactiek gebruikt, de instructie wordt ondersteund met materialen, voorbeelden
of modellen.
Begeleide in-oefening
Begeleide inoefening volgt vaak op verlengde instructie. De leerkracht oefent samen met de kinderen en treed op als
rolmodel. De leerkracht laat de kinderen verwoorden wat zij doen en stuurt op éénduidige oplossingsstrategieën.

Aandachtsfunctionarissen
De Molenwiek heeft twee aandachtsfunctionarissen; Yvonne van der Scheur en Mandy de Graaf. De
aandachtsfunctionarissen bewaken de interne procedure van de school voor de wijze waarop omgegaan wordt met het
signaleren van huiselijk geweld en zorgen ervoor dat een zorgvuldige procedure gevolgd wordt bij het melden van
vermoedens omtrent huiselijk geweld volgens de wet meldcode.

Ondersteuningsprofiel Dalton basisschool de Molenwiek schooljaar 2019-2020

56

