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DE 6 UITGANGSPUNTEN
In onze school bieden we opbrengstgericht passend onderwijs. We baseren ons hierbij op de denk- en
werkwijzen die zijn beschreven door Gijzen & van Hasselt (2016, 2018). Hieruit zijn zes uitgangspunten te
destilleren:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

De kern van ons onderwijs wordt gevormd door de gedachte dat elke leerling uniek is, maar dat
betekent niet dat elke leerling ook een eigen leerprogramma krijgt. We groeperen leerlingen op
basis van overeenkomstige kenmerken en behoeften. Dat doen we om twee redenen: enerzijds is
leren een sociaal proces, anderzijds weten we dat té geïndividualiseerd onderwijs een negatieve
invloed heeft op de leer- en sociale opbrengsten.
We redeneren vanuit het einde terug naar het begin. Dit wil zeggen dat we voor onze schoolpopulatie
hebben bepaald wat we daarmee willen bereiken. Het eindpunt is dan ook het startpunt voor de
inrichting van ons onderwijsprogramma. Dit denken geldt ook op groepsniveau: we kijken eerst naar
wat we willen bereiken en bepalen dan de passende aanpak om dat te gaan bereiken.
We redeneren van de school naar de groep naar de leerling. Het onderwijscontinuüm is passend voor
onze schoolbevolking. Daarna passen we het onderwijscontinuüm nog verder aan op de groep. En
tenslotte kijken we naar de leerling: moeten we het onderwijs voor hem nog verder worden
aangepast? We kijken eerst naar wat we willen bereiken, het doel, en bepalen dan de passende
aanpak, de activiteit(en), om dat te gaan bereiken.
Daarnaast gaan we uit van het principe van Expliciete Directe Instructie (EDI). Dit betekent dat
leraren doelgericht werken en goed kijken naar hoe een leerling reageert op het onderwijs dat hij
krijgt en veelvuldig controle van begrip vragen stelt om tussentijds te controleren of de leerlingen het
lesdoel behalen. Als deze respons onvoldoende is, dan gaan we het onderwijs verder intensiveren. Is
de respons voldoende, dan gaan we door met wat we deden, of: we gaan het onderwijs verrijken.
Hiermee garanderen we dat we het maximale uit de leerling halen.
De schoolweging met het spreidingsgetal vormt het ankerpunt van de inrichting van ons
onderwijsprogramma. Dat is dan ook de kern van ons onderwijscontinuüm. We noemen dit een
continuüm omdat het bestaat uit tenminste drie zorgvuldig samengestelde onderwijsaanpakken die
op elkaar aansluiten: basis, plus en intensief. Soms is er nog een zeer intensieve aanpak.
We werken zoveel mogelijk vanuit het model van convergente differentiatie. Dit betekent dat we met
de hele groep leerlingen telkens aan één set doelen werken. Om die te bereiken is er variatie in de
aanpak. Convergente differentiatie biedt de meeste kansen op opbrengsten, juist voor zwakke
leerlingen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de groep als totaliteit aan te spreken, zodat
leerlingen ook van elkaar kunnen leren, sociaal en inhoudelijk. Binnen een les werken wij binnen een
jaargroep op drie niveaus. Te weten: aanpak 1, aanpak 2 en aanpak 3. Alle aanpakken krijgen een
basisinstructie en afhankelijk van hun aanpak een passend vervolg. Aanpak 1 krijgt na de
basisinstructie een verlengd aanbod, aanpak 2 krijgt alleen het de basisaanpak en aanpak 3 krijgt na de
basisaanpak een verdiepingsaanpak (orde van denken Taxonomie van Bloom). Alleen als het echt niet
anders kan, gaan we over op divergente differentiatie: leerlingen mogen dan langer over dezelfde stof
doen of zullen versnellen.
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TAAL

Thema
1: Emoties
Groep
1/2
Leerlijn
De cruciale leerdoelen zijn opgenomen als
aanhangsel bij dit onderwijsplan.
Leertijd
Taal: 5:00 uur per week
fonemisch en fonologisch bewustzijn: ongeveer 1 uur
per week
Lesmodel:
De meeste lessen zijn opgebouwd uit vier stappen:
belangstelling aanspreken, centrale activiteit,
zelfstandige verwerking en evaluatie.

Organisatie:
 Tijdens kringactiviteiten (grote kring en kleine
kring);
 Tijdens het werken met ontwikkelingsmateriaal;
 Tijdens individuele gesprekjes met leerlingen
 Tijdens het werken in de hoeken;
 Tijdens het spelen in de speelzaal
 Bij bewegend leren in kleine groepjes op
maandagmiddag in de gymzaal.
 Tijd
 Tijdens doe-middagen

Schoolambities
De schoolambities komen overeen met de landelijke Norm, vastgesteld door de onderwijsinspectie.
Zicht op ontwikkeling
Observatielijsten KIJK
Op de doelenmuur zijn de doelen voor de actuele periode zichtbaar voor de leerlingen. In gesprek
met leerlingen wordt hierop aangegeven in welke fase ieder zit.
Didactische strategieën:
Wij werken thematisch, omdat de ontwikkeling van kleuters alleen in een betekenisvolle context kan plaatsvinden.
Kenmerken van onze leeractiviteiten zijn: spelenderwijs, multisensorieel, in een rijke leeromgeving, expressiegericht,
gebruikmakend van aanschouwelijk materiaal en passend bij de belevingswereld. De fase van de inoefening/automatisering
begeleiden we met consolideerspelletjes, werkbladen, zelfcorrigerend materiaal en digitale leermiddelen. Tussen de
groepen 1, 2 en 3 worden naar behoefte wisselende samenvoegingen gemaakt indien specifieke afstemming vanuit
bepaalde onderdelen verder nodig is. Regelmatig terugkerende analyses van resultaten methodegebonden toetsen en van
observaties van de leerlingen geven vaak aanleiding om tijdens het lopende schooljaar de clustergroepjes van samenstelling
te veranderen.
Differentiatie
Intensivering: tijdens de activiteit en in de zelfstandige verwerking doen we aanpassingen door leerlingen die behoefte
hebben aan extra ondersteuning in kleinere stapjes hetzelfde leerdoel aan te leren, of door het wegnemen van de
verrijkingselementen.
Verrijking: de leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging, stimuleren we om met lezen te beginnen. Deze
stimulatie bestaat uit het opwekken van de belangstelling voor lezen.
Twee keer per jaar meten we via KIJK! of Cito toets Taal voor kleuters of elke leerling vordert op zijn leerlijn. Op basis
hiervan bepalen we welke leerlingen de intensieve of verrijkte aanpak ontvangen in de kleine kring.
Differentiatie wordt ook gezocht in:
1.
Aanbod via kiesbord
Organisatie
De thema’s duren ongeveer 6 weken. Daarvoor wordt een themaplanning gebruikt die gevoed wordt door de doelen die
voor alle ontwikkelingsgebieden zijn opgesteld. De organisatie op dagniveau wordt gestuurd door middel van
dagritmekaarten. Tijdens het zelfstandig werken wordt gebruik gemaakt van het plan, waarbij elke leerling te maken heeft
met verplichte (leerdoelgestuurde) en vrije activiteiten.
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REKENEN

Groep 1/2
Leerlijn
CED-groep, Met Sprongen Vooruit jaarplanning; de cruciale
leerdoelen zijn opgenomen als aanhangsel bij dit
onderwijsplan.
Leertijd
Rekenen: 5:00 uur per week
Ongeveer 1 uur per week
didactisch handelen
Lesmodel:
De meeste lessen zijn opgebouwd uit vier stappen:
belangstelling aanspreken, centrale activiteit, zelfstandige
verwerking en evaluatie.

Organisatie:
 Coöperatieve werkvormen
 Tijdens kringactiviteiten ( grote kring en kleine kring);
 Tijdens het werken met ontwikkelings-materiaal;
 tijdens individuele gesprekjes met leerlingen
 tijdens het werken in de hoeken;
 Bij bewegend leren in kleine groepjes op
maandagmiddag in de gymzaal.
 tijdens het spelen in de speelzaal
 Tijdens de doemiddagen

Schoolambities
De schoolambities komen overeen met de landelijke Norm, vastgesteld door de onderwijsinspectie.
Zicht op ontwikkeling
Observatielijsten KIJK
Op de doelenmuur zijn de doelen voor de actuele periode zichtbaar voor de leerlingen. In gesprek met leerlingen
wordt hierop aangegeven in welke fase ieder zit.
Didactische strategieën:
Wij werken thematisch, omdat de ontwikkeling van kleuters alleen in een betekenisvolle context kan plaatsvinden.
Kenmerken van onze leeractiviteiten zijn: spelenderwijs, multisensorieel, in een rijke leeromgeving, expressiegericht,
gebruikmakend van aanschouwelijk materiaal en passend bij de belevingswereld. De fase van de inoefening/automatisering
begeleiden we met consolideerspelletjes, werkbladen, zelfcorrigerend materiaal en digitale leermiddelen.

Differentiatie
Intensivering: Tijdens de activiteit en in de zelfstandige verwerking doen we aanpassingen door leerlingen die behoefte
hebben aan extra ondersteuning in kleinere stapjes hetzelfde leerdoel aan te leren, of door het wegnemen van de
verrijkingselementen.
Verrijking: De leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging, stimuleren we om met rekenen te beginnen. Deze
stimulatie bestaat uit het opwekken van de belangstelling voor rekenen.
Twee keer per jaar meten we via KIJK! of Cito toets Rekenen voor kleuters of elke leerling vordert op zijn leerlijn. Op basis
hiervan bepalen we welke leerlingen de intensieve of verrijkte aanpak ontvangen in de kleine kring.
Differentiatie wordt ook gezocht in:

Groepsinstructie bij kringactiviteit, tijdens de werkles korte instructie per groepje, vervolgens zelfstandig aan het werk

Werken met computerprogramma gynzy

Werken met de Ipad, met o.a. de stempelset kiene cijfers

Ontwikkelingsmateriaal;

Werken binnen een groepje op niveau;

Met sprongen vooruit spellenset
Organisatie
De thema’s duren ongeveer zes weken. Daarvoor wordt een themaplanning gebruikt die gevoed wordt door de doelen die
voor alle ontwikkelingsgebieden zijn opgesteld. De organisatie op dagniveau wordt gestuurd door middel van
dagritmekaarten. Tijdens het zelfstandig werken wordt gebruik gemaakt van het plan wordt, waarbij elke leerling te maken
heeft met verplichte (leerdoelgestuurde) en vrije activiteiten.
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REKENEN

Thema
1: Emoties
Groep
3-8
Leerlijn
We gebruiken de leerlijn 1.0 rekenen i.s.m de Gynzy
jaarplanning. Deze eindigt bij referentieniveau 1S. De
cruciale leerdoelen zijn per half jaar opgenomen als
aanhangsel bij dit onderwijsplan.
Leertijd
Minimaal 5:00 uur rekenen per week.

Organisatie:
Voorafgaand aan de rekenles weten leerlingen welke een
verrijkte, een basis of intensieve aanpak gaan ontvangen.
Het EDI-model regelt de fasering van een les. We werken
met de werelden in Gynzy. Dit zijn verschillende
onderdelen binnen de leerlijn. Binnen elke Wereld zijn er
Eilanden (subdoelen) en elk Eiland bestaat weer uit
meerdere Dorpen (microdoelen). Elk Dorp is dus een
specifiek afgebakend leerdoel. De Gynzy Werelden zijn
gebaseerd op de kerndoelen en referentieniveaus van SLO
en zijn ook zonder lesmethode te gebruiken als verwerking.
We werken naast het gebruik van Gyzny ook met het
rekenprogramma van MSV in alle groepen.

Schoolambities
Kijkend naar onze schoolweging van 30.4, gegevens vanuit eindtoets en onze ambitie tot het stellen van hoge
verwachtingen. Onze ambitie is als groepsgemiddelde één maand hoger te zitten dan de DL (Didactische Leeftijd)
Zicht op ontwikkeling
Cito afname midden en eind van leerjaar
Ontwikkelprofiel vanuit Gynzy
Op de doelenmuur zijn de doelen voor de actuele periode zichtbaar voor de leerlingen.
Leerlingen geven zelf op hun doelenkaart aan, wat beheerst is.
Didactische strategieën
We leren alle leerlingen de basisstrategieën aan. Deze moeten beheerst worden en begrepen daarna is er ruimte voor de
varia strategieën. We stellen hogere orde denk vragen aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Voor de leerlingen
die meer ondersteuning nodig hebben geven we instructie en kleinere stappen, gebruiken we materialen om de mentale
handelingen te ondersteunen en herhalen we indien nodig eerder aangeboden leerstof. Indien de respons van een leerling
op het aanbod onvoldoende blijft, kunnen we vanaf groep 6 de leerlijn 1F volgen. Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we
van groep 3 tot en met 6 met Gynzy IPads.
Daarnaast maken alle leeringen vanaf midden groep 3 gebruik van kladpapier zodat ze hun denkstappen kunnen
opschrijven.
Differentiatie
Gynzy werelden is een adaptieve rekenmethode. Zo heeft ieder kind de juiste balans tussen uitdaging en succeservaring. Elk
Dorp bevat een enorme hoeveelheid gevarieerde opgaven van verschillende niveaus. Indien leerlingen in een Dorp gaan
oefenen wordt het niveau van de leerling berekend en sluit een volgende opgave daaropaan. Zo leidt een opgave nooit tot
frustratie en worden leerlingen ook uitgedaagd. Bij elk Dorp wordt aangegeven welke andere Dorpen een leerling minimaal
moet beheersen om te kunnen starten aan dit doel. Bij het behalen van een Dorp kunnen er meerdere Dorpen worden
geopend. Zo ontstaan er meerdere adaptieve leerroutes die een leerling zou kunnen volgen.
Naast het werken met Gynzy bestaat het laatste kwartier van een rekenles uit containertijd, waarbij de leerlingen op een
andere manier bezig zijn met de leerdoelen die extra aandacht nodig vergen of waarbij leerlingen juist worden uitgedaagd
om op een andere manier met de leerdoelen die aan de orde zijn. Dit is een keuzemenu voor de leerlingen, bijgevoegd in de
bijlage van dit bestand.
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LEZEN

Groep
3-8
Thema
1: Emoties
Leerlijn
Organisatie:
We maken schoolbreed gebruik van het
5 x per week in het begin van de morgen gedurende
leesinterventieproject LIST! De cruciale leerdoelen
35 min. per dag, van 8.45-9.20u;
zijn per half jaar opgenomen als aanhangsel bij dit
Tijdens de dagelijkse leestaallessen extra instructie en
onderwijsplan.
inoefening gedurende minimaal 10 min. per dag.
Leertijd
Indien nodig meerdere malen per dag
Groep 1-2: Hiervoor staat 150 minuten per week op
Zorgleerlingen oefenen Ralfilezen, dit is 3 keer per
het rooster. Voor leerlingen die hier niet voldoende
week, elke keer 30 min. Dit doen ze samen met de
van profiteren wordt de tijd uitgebreid met 75
leerkrachtondersteuners.
minuten. In januari van groep 2 komt hier voor de
risicoleerlingen 45 minuten bovenop.
Groep 3: De leestijd is 425 minuten per week,
verdeeld over zes instructieblokken. Voor leerlingen
die hier onvoldoende van profiteren wordt de
instructietijd uitgebreid met 100 minuten per week.
Leerlingen die dit nodig hebben krijgen hier bovenop
minimaal 45 minuten extra instructie.
Groep 4-8: De leestijd is 150-175 minuten per week
en 60 minuten extra voor lezers die dit nodig hebben.
Schoolambities
Kijkend naar onze schoolweging van 30.4, gegevens vanuit eindtoets en onze ambitie tot het stellen van hoge
verwachtingen. Onze ambitie is als groepsgemiddelde één maand hoger te zitten dan de DL (Didactische
Leeftijd)
Zicht op ontwikkeling
Cito afname midden en eind van leerjaar
Leestoetsen vanuit LIST
Op de doelenmuur zijn de doelen voor de actuele periode zichtbaar voor de leerlingen.
Leerlingen geven zelf op hun doelenkaart aan, wat beheerst is.
Didactische strategieën:
Door een krachtige combinatie van leestechniek, -plezier, -beleving en -bevordering met een rijk aanbod aan
leesboeken wordt gewerkt aan de leesontwikkeling. Passend leesonderwijs waarbij risicolezers,
methodevolgers en vlotte lezers op hun eigen niveau worden uitgedaagd.
Differentatie:
Binnen het leesinterventieprogramma LIST! Is er gekozen voor convergente differentiatie (Verhoeven en
Wentink, 2001). Er moeten veel leeskilometers gemaakt worden en er moet een rijke leesomgeving in de groep
zijn, die de motivatie van de kinderen bevordert. (Chambers, 2002)
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BEGRIJPEND LEZEN

Thema
1: Emoties
Groep
3-8
Leerlijn
We volgen de leerlijn volgens de methode Nieuwsbegrip en
Alles-in-een. Groep 3 werkt vooral via het
leesinterventieproject LIST! Met als bronnenboek de
methode Veilig Leren Lezen. De cruciale leerdoelen zijn per
half jaar opgenomen als aanhangsel bij dit onderwijsplan.

Organisatie:
Binnen begrijpend lezen werken wij met
groepsdoorbrekende niveaugroepen. Vanaf groep 4 werken
op AA niveau
Leerlingen die meer aankunnen krijgen een tekst op hun
niveau of gaan in een hogere groep lezen.

Leertijd
Minimaal 1:30 tot 2:30 uur begrijpend lezen per week.

Als school maken wij vanaf groep 4 gebruik van het
stappenplan begrijpend lezen behorende bij de methode
Alles-in-één.
Instructie volgens EDI-model

Schoolambities
Kijkend naar onze schoolweging van 30.4, gegevens vanuit eindtoets en onze ambitie tot het stellen van hoge
verwachtingen. Onze ambitie is als groepsgemiddelde één maand hoger te zitten dan de DL (Didactische Leeftijd)
Zicht op ontwikkeling
Cito afname midden en eind van leerjaar
Op de doelenmuur zijn de doelen voor de actuele periode zichtbaar voor de leerlingen.
Leerlingen geven zelf op hun doelenkaart aan, wat beheerst is.
Didactische strategieën
Start d.m.v. interactieve groepsinstructie (leren van en met elkaar): De belangrijkste didactiek voor onderwijs in begrijpend
lezen is het (Interactief) Hardopdenkend leren lezen (Wilhelm,2001). Modeling door leerkracht door o.a. hardop denkend
samen te voorspellen (5 min) en hardop denkend de centrale strategie van de les bespreken. Leerkracht doet voor,
leerlingen doen na en krijgen hierop (positieve feedback). Een leesaanpak waarbij een expert hardop denkt, draagt bij aan
inzicht in de strategieën en aan beter tekstbegrip. De strategieën worden niet ineens beheerst, maar dienen vaker
toegepast te worden op steeds nieuwe teksten, met als doel automatisering en transfer. Leerlingen leren ook van elkaar als
'model' en van het samen bespreken van teksten. Sleutelschema’s ondersteunen hierbij het doorgronden van de kern van
een tekst en belangrijke verbanden. Aandacht voor woordenschat is erg belangrijk voor goed tekstbegrip. Er is speciale
aandacht voor de woordenschat. (woordleerstrategieën). Leerlingen breiden door te lezen hun kennis van de wereld uit en
die kennis gebruiken zij weer bij het begrijpen van andere teksten.
Belangrijke leesstrategieën zijn:
• Leesdoel bepalen: Waarom ga ik deze tekst lezen?
• Voorspellen: Waar zou de tekst over gaan?
• Gebruik maken van voorkennis over het onderwerp: Wat weet ik hier al van?
• Jezelf vragen stellen tijdens het lezen: Begrijp ik het nog? Wat kan ik doen als ik het niet begrijp?
• Visualiseren van de tekst: voorstellingen maken bij de tekst en schema’s of woordwebben maken.
• Samenvatten van de tekst: Waar gaat de tekst over? Wat is het belangrijkste thema? Wat is de hoofdgedachte?
• Jezelf vragen stellen na het lezen van de tekst: Ben ik te weten gekomen wat ik wilde weten? Wat vind ik van de tekst?
Wat weet ik nog niet? Aandachtspunt bij het gebruik van strategieën is, dat het steeds gaat om de inhoud van de tekst.
Strategieën zijn middel om de tekst te begrijpen en geen doel op zichzelf. De leerkracht bedenkt zich steeds dat de inhoud
van de tekst centraal moet staan.

Differentiatie:
De lessen vanuit alles-in-één zullen met de gehele groep samen worden gedaan. Leerkracht maakt gebruik van modeling
van stappenplan. Bij Nieuwsbegrip werken we vanaf groep 4 t/m 8 in niveaugroepen. Deze zijn groepsdoorbrekend en
afhankelijk van niveau wordt een passende tekst aangeboden. Ook hier gebruiken wij het stappenplan van Alles-in-één.
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SPELLING

Thema
1: Emoties
Groep
3-8
Leerlijn
We volgen de leerlijn volgens CED en de methode
Alles-Apart i.s.m. Alles-in-1, en het 5-woordendictee
iedere dag. Groep 3 werkt vooral via de leerlijn van
Veilig Leren lezen. De cruciale leerdoelen zijn per half
jaar opgenomen als aanhangsel bij dit onderwijsplan.
Leertijd
Minimaal 1:30 tot 3:30 uur spelling per week.

Organisatie:
Elke week een nieuw woordpakket met de
bijbehorende spellingregel.
Twee keer per week instructie, op 2 dagen worden de
woorden herhaald. Op maandag gaan vanaf groep 5
woordpakketten mee naar huis om thuis te oefenen.
Ook kunnen de leerlingen de woordlijsten van Allesin-1 per thema oefenen op de computer via Bloon en
Gynzy spelling

Schoolambities
Kijkend naar onze schoolweging van 30.4, gegevens vanuit eindtoets en onze ambitie tot het stellen van hoge
verwachtingen. Onze ambitie is als groepsgemiddelde één maand hoger te zitten dan de DL (Didactische
Leeftijd)
Zicht op ontwikkeling
Cito afname midden en eind van leerjaar
Dictee Alles-in-een
Op de doelenmuur zijn de doelen voor de actuele periode zichtbaar voor de leerlingen.
Leerlingen geven zelf op hun doelenkaart aan, wat beheerst is.
Didactische strategieën
Met Alles-Apart worden taalregels en -afspraken aangeleerd en geoefend. Helder, expliciet en bondig wordt
instructie gegeven en geoefend. Alles-Apart biedt de regels gevalsgewijs en systematisch aan. In Alles-in-1
worden deze regels impliciet en contextrijk herhaald en toegepast.
De leerstof van Alles-Apart bestaat uit 15 hoofdstukken (weken), die ieder een afgerond geheel vormen. Een
school is hiermee in staat een eigen jaarplanning te maken in combinatie met de 25 projectweken Alles-in-1.
Daarnaast maken alle leerlingen gebruik van kladpapier.
Differentiatie:
Alles-Apart heeft zes niveaus. Dit maakt het mogelijk om sterke en zwakke leerlingen op eigen niveau te
bedienen. Verschillende niveaus kunnen naast elkaar in een groep worden gebruikt.
A – groep 4 en taalzwakke leerling in groep 5
B – groep 5
C – groep 6
D – groep 7
E – groep 8
F – begaafde leerling in groep 8
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SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

Thema
1: Emoties
Groep
1-8
Leerlijn
We volgen de leerlijn volgens SCOL en effectieve
conflicthantering. De cruciale leerdoelen zijn per half
jaar opgenomen als aanhangsel bij dit onderwijsplan.
Leertijd
*0:30 sociokring per week
*Unit 1, 30 min rots en water per week
*Unit 2 en 3 rots en water curatief
*Leerlingraad 3x per jaar
*De gouden weken, hele school eerste 2 weken van
het schooljaar waarin effectieve conflicthantering
verweven zit.

Organisatie:
Wekelijks tijdens de Sociokring wordt er structureel
stil gestaan bij het welbevinden van de leerlingen.
Daarnaast werken wij met onderdelen van de
Effectieve conflicthandtering. 2x per jaar afname
SCOL en leerling SCOL. Gr 1-2 de KIJK! Alle
leerkrachten hebben scholing Pedagogisch Tact bij
NIVOS gehad.
Conflictschriftje waarin conflicten die tijdens pauze
plaatsvinden worden beschreven.

Schoolambities
Regio Echt-Susteren zet in op een goed pedagogisch klimaat in de regio. Alle leerkrachten zijn geschoold dmv
pedagogisch tact. Voor nieuw personeel (leerkrachten en ondersteuners) wordt op maat een aanbod gedaan
om bij te scholen.
De Bolleberg heeft sinds 2020 actief de samenwerking opgezocht met de peuterspeelzaal van WEEPlay, deze
zit in huis. Peuters en kleuters werken op afgesproken momenten samen onder begeleiding van
leraarondersteuner en peuterleidster
Mogelijk in de toekomst meer samenwerking met mensen in de omgeving (ouderen, gehandicapten)
Het reflecteren met en door leerlingen willen we nadrukkelijker in het lesrooster inbouwen.
Inhoud van de executieve functies bespreken met leerlingen zodat zij weten waar de verschillende
ontwikkelpunten over gaan.
Zicht op ontwikkeling
Afname SCOL vragenlijst
KIJK!
Heen- en weer schrift of document op PC tussen duopartners
Op de doelenmuur zijn de doelen voor de actuele periode zichtbaar voor de leerlingen. In gesprek
met leerlingen wordt hierop aangegeven in welke fase ieder zit.
Didactische strategieën
Sociokring en conflicthantering volgens ECH.
Differentiatie:
Taakaanpak: plannen van leeractiviteiten start al in gr 1-2 dmv takenbord en kiesbord
Uitgestelde aandacht/hulpvragen: Stoplicht, dobbelsteen. In groep 1 worden de schoolregels uitgelegd en onder
begeleiding ingeoefend.
Zelfstandig doorwerken: de scheidslijn tussen groep 2 en 3 vervaagd in de loop van het schooljaar omdat deze groepen
vanaf januari naast elkaar zitten.
Jezelf presenteren: unit 1 bij Rots en Water
Een keuze maken: unit 1 op het takenbord en kiesbord, unit 2 en 3 in de weektaak.
We kijken naar de ontwikkeling van de leerling. Leerlingen krijgen een individuele aanpak op maat.
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BIJLAGE: REKENEN

Leerlijn 1.0
Groep 1, DL -20--15, bijbehorende vaardigheden









Oriënteren zich op de telrij tot tenminste 10
De getallenrij tot 10 opzeggen, wijzen niet 1 op 1 aan (=asynschroon tellen)
Eenvoudige vergelijkingen maken op meer, minder, evenveel, meeste, minste
Bij eenvoudige erbij- en eraf situaties tot 10 tot een oplossing komen
Weten dat gebeurtenissen in vaste volgorde plaatsvinden
Ervaringen opdoen met dichtbij en veraf
De kleuren rood, blauw, geel en groen, wit en zwart herkennen en benoemen
Eenvoudige ruimtelijke constructies nabouwen

Groep 1, DL -15-10, bijbehorende vaardigheden










Kunnen hoeveelheden tot 5 tellen met 1 op 1 aanwijzen (=synchroon tellen)
Hoeveelheden tot tenminste 12 resultatief tellen en weergeven
Eenvoudige splitsproblemen en verdeelsituaties handelend oplossen onder 6
Plaats van voorwerpen in ruimte weergeven
Weten welke dag het vandaag is
De volgorde in tijd aangeven door foto’s in de juiste volgorde te leggen
Meten met een betekenisvolle maat zoals stappen, voeten en stroken
Twee voorwerpen op gewicht kunnen vergelijken met een balans
Ervaren verband tussen tijd en klok

Groep 2, DL -10--5, bijbehorende vaardigheden










Hoeveelheden tot tenminste 10 resultatief tellen en weergeven (neerleggen, tekenen)
Vanuit verschillende getallen tot 10 verder en terug tellen vanaf getallen t/m 6
De volgorde van de getal symbolen t/m 6 benoemen, herkennen en leggen (niet schrijven)
Rangtelwoorden (eerste, tweede, derde) t/m 6 herkennen
Een grafische weergave van aantallen tot 10 maken
Dagen van de week en seizoenen opnoemen
Moeilijkere groottebegrippen herkennen en benoemen (zwaar-licht, breed-smal)
Herkennen en gebruiken tegenstellingen in betekenisvolle situaties (grootste-kleinste, langste-kortste, hoogstelaagste
Twee voorwerpen op lengte, breedte, hoogte en dikte kunnen vergelijken

Groep 2, DL -5-0, bijbehorende vaardigheden











De telrij t/m 20 opzeggen
Hoeveelheden tot tenminste 12 resultatief tellen en weergeven
Vanuit verschillende getallen tot 20 verder en terug tellen vanaf getallen t/m 10
Getallen t/m 10 herkennen en benoemen
De volgorde van de getal symbolen t/m 10 herkennen en kunnen leggen (niet schrijven)
Benoemde aantallen t/m 10 telbaar representeren met vingers, streepjes, stippen
Hoeveelheden tot 12 vergelijken en ordenen op meer, minder, evenveel, meeste, minste
Herkennen en gebruiken begrippen m.b.t. lengte, omtrek, oppervlakte in betekenisvolle situaties (lang-kort, grootklein, dik-dun, hoog-laag, breed-smal, eromheen)
Voorwerpen gepast betalen onder 10 euro met munten van 1 of 2 euro en bedragen met munten van 1 of 2 euro
vaststellen
Kunnen meten met natuurlijke maten

Groep 3, DL 0-5, bijbehorende vaardigheden



Getallen schrijven 1 -10
Herkennen van rekentekens
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Inzicht in optellen tot 10
Inzicht in aftrekken tot 10
Splitsen en samenvoegen tot 10
Hanteren van rekentekens
Uitvoeren + en – tot 10
Klokkijken hele uren

Groep 3, DL5-10, bijbehorende vaardigheden










Tellen met sprongen van 2, 5 en 10
Inzicht in getallen tot 100 (ook getalnotatie)
Optellen tot 20 zonder overschrijding tiental
Aftrekken tot 20 zonder overschrijding tiental
Splitsen tot 20, dubbelen en halveren
Klokkijken hele en halve uren
Benoemen even en oneven getallen
Geld rekenen
Perspectiefneming en oppervlakte

Groep 4, DL 10-15, bijbehorende vaardigheden











Automatiseren + en – tot 10
Inzicht hebben in getalstructuur tot 100
Vlot hanteren getallenrij tot 100
Getallen tot 100 aflezen en opschrijven
Optellen tot 100 zonder overschrijding tiental
Aftrekken tot 100 zonder overschrijding tiental
Automatiseren tot 20 met en zonder overschrijding tiental
Automatiseren tafels 1, 2, 3, 5, 10
Lijnen meten (cm) met liniaal
Herkennen/benoemen munten en biljetten

Groep 4, DL 15-20, bijbehorende vaardigheden









Optellen tot 100 met overschrijding tiental
Aftrekken tot 100 met overschrijding tiental
Stipsommen + en – tot 20 en hoger
Aflezen eenvoudige grafieken
Automatiseren tafels 4, 6, 7, 8, 9
Geldrekenen tot 100 euro
Klokkijken hele, halve uren en kwartieren
Digitaal hele en halve uren

Groep 5, DL 20-25, bijbehorende vaardigheden









Vlot hanteren getallenrij tot 1000
Tellen met sprongen van 1, 10, 100
Klokkijken (analoog) hele klok
Cijferend optellen zonder overschrijding tiental
Cijferend aftrekken zonder lenen
Plaatsen van mm, cm, m, km in context
Heeft ruimtelijk inzicht
Optellen en aftrekken met tientallen en honderdtallen

Groep 5, DL 25-30, bijbehorende vaardigheden








Geldrekenen tot 10 euro
Kennen strategie vermenigvuldigen met 10
Cijferen optellen tot 100 met overschrijding van tiental
Cijferend aftrekken tot 100 met lenen
Meten met mm, cm, dm, m, km
Beheersen tafels/deeltafels 1-10
Beheersen redactiesommen groep 5
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Groep 6, DL 30-35, bijbehorende vaardigheden








Inzicht in getalstructuur tot 100.000
Kunnen tellen met sprongen van 10, 100, 1000 en 10.000
Eenvoudig cijferend vermenigvuldigen
Aflezen eenvoudige lijngrafieken en staafdiagrammen
Oefent hoofdrekenen
Kent begrippen hoeveelheid gram/kg
Optellen getallenrij

Groep 6, DL 35-40, bijbehorende vaardigheden












Inzicht in begrippen uur, dag, week, maand, jaar
Benoemen eenvoudige breuken
Beheersing digitaal klokkijken
Rekenen met metriek stelsel
Beheersing deeltafels 1-10 met en zonder rest
Maken van verhoudingstabellen
Cijferend vermenigvuldigen
Benoemen en uitrekenen oppervlakte en omtrek
Berekenen hoe lang iets duurt
Cijferend delen
Beheersen redactiesommen groep 6

Groep 7, DL 40-45, bijbehorende vaardigheden









Inzicht in de getalstructuur tot 1.000.000
Cijferend optellen van kommagetallen met en zonder lenen
Kennis van inhoudsmaten
Optellen en aftrekken van gelijknamige breuken + vereenvoudigen
Breuk vermenigvuldigen met heel getal
Rekenen met metriek stelsel
Legt relatie procenten/breuken
Berekenen oppervlakte en omtrek

Groep 7, DL 45-50, bijbehorende vaardigheden












Serie kommagetallen in volgorde zetten
Vlot berekenen van staartdelingen met rest/kommagetal
Hoofdrekenen x10 / x100 / x1000 / :10 / :100 / :1000
Breuken gelijknamig maken
Ongelijknamige breuken optellen/aftrekken en vereenvoudigen
Breuken vermenigvuldigen
Eenvoudige procentsommen
Afronden van een bedrag op 10den en 100sten
Een gemiddelde berekenen
Bedienen van een rekenmachine
Beheersen van redactiesommen groep 7

Groep 8, DL 50-55, bijbehorende vaardigheden








Berekeningen met verhoudingstabellen
Ruimtelijk redeneren
Schaal berekenen
Vergelijking kunnen maken met breuken en kommagetallen
Cijferend delen tot 3 cijfers achter de komma
Begrippen uur, etmaal, dag, week, maand, jaar, eeuw kunnen omzetten
Rekenen met procenten
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BIJLAGE: BEGRIJPEND LEZEN EN TECHNISCH LEZEN

Leerlijn
1.0
Thema
1: Emoties
Groep 1, DL -20- -15, bijbehorende vaardigheden




Kan klanken (fonemen) in woorden onderscheiden.
Begrijpt dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen.
Weet dat een boek gelezen wordt van voor naar achter, een bladzijde van boven naar beneden, en regels van links
naar rechts.

Groep 1, DL -15-10, bijbehorende vaardigheden





Herkent en benoemt (enkele) letters, zoals de eigen naam en gezinsleden.
Schrijft tekens die op letters (beginnen) te lijken.
Kan klanken (fonemen) in woorden onderscheiden.
Onderscheiden van letters

Groep 2, DL -10- -5, bijbehorende vaardigheden







Kan minstens 6 letters benoemen
Samenvoegen van klanken tot een woord (plakken)
Onderscheiden van klanken binnen een woord (hakken)
Spreekt verwachtingen uit aan de hand van omslag en illustraties
Begrijpt het permanente karakter en communicatieve doel van iets wat geschreven is (bijv. namenlijst)
Zelfstandig lezen van prentenboeken

Groep 2, DL -5-0, bijbehorende vaardigheden







Kan minstens 12 letters benoemen
Weet dat letters met klanken corresponderen.
Herkent en gebruikt rijmwoorden.
Is gemotiveerd om de betekenis van geschreven taal te achterhalen.
Leest woorden als globale eenheden (eigen naam, namen van personen, dingen, logo’s en merknamen)
Zelfstandig beluisteren van een (op cd) opgenomen verhaal

Groep 3, DL 0-5, bijbehorende vaardigheden







Beheersen van AVI M3
Herkennen en onderscheiden (automatiseren) van letters en klanken
Herkennen van aangeboden woordjes
Visuele/auditieve synthese van aangeboden woordjes (plakken)
Visuele/auditieve analyse van aangeboden woordjes ((hakken)
Herkennen van letterclusters, directe woordherkenning van eenlettergrepige woorden (Flitsen van woorden)

Groep 3, DL 5-10, bijbehorende vaardigheden







Beheersen van AVI E3
Associëren van zinnen/woorden bij plaatjes
Zinnen in tekst terug vinden
Voorspellen op woordniveau (bv. de kinderen sp….)
Ordening van begrippen in groepen
Directe woordherkenning van meerlettergrepige woorden

Groep 4, DL 10-15, bijbehorende vaardigheden




Beheersen van AVI M4
Voorspellen van handelingsverloop op grond van stukje tekst
Herkennen van informatieve verhalen, instructie teksten

Groep 4, DL 15-20, bijbehorende vaardigheden


Beheersen van AVI E4
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Voorspellen op zinsniveau, bijv. een zin tussenvoegen in de tekst
Voorspellen op tekstniveau, bijv. hoe zal de tekst verdergaan
Gebruik maken van verwijswoorden
Hoofdgedachte in een tekst herkennen
Conclusies trekken
Beheersen van het alfabet

Groep 5, DL 20-25, bijbehorende vaardigheden







Beheersen van AVI M5
Herkennen van informatieve verhalen, instructieve teksten
Tekstsoort voorspellen op basis van titel
Tekstinhoud voorspellen op basis van titel
Volgorde aangeven in stukjes tekst
Vragen en antwoorden combineren

Groep 5, DL 25-30, bijbehorende vaardigheden





Beheersen van AVI E5
Gebruik maken van woordenboek, telefoongids, trefwoordenlijst, catalogus
Opzoeken van informatie
Oriënteren in tijdschriften, dagbladen, plattegronden, kaarten, tabellen en reisgidsen

Groep 6, DL 30-35, bijbehorende vaardigheden





Beheersen van AVI M6
Bepalen in welke alinea een zin hoort op grond van onderwerp
Samenvatten met behulp van alinea’s
Tegenstellingen en overeenkomsten vinden

Groep 6, DL 35-40, bijbehorende vaardigheden






Beheersen van AVI E6
Herkennen van oorzaak/gevolg-verbanden
Letterlijk begrip
Hoofdgedachte in een tekst herkennen
Efficiënt gebruik maken van woordenboeken en encyclopedieën

Groep 7, DL 40-45, bijbehorende vaardigheden





Beheersen van AVI M7
Op grond van titel, kopjes en eerste alinea de tekstinhoud globaal voorspellen
Het voorbeeldverband herkennen in teksten
Belangrijke woorden en zinnen selecteren in een informatieve tekst

Groep 7, DL 45-50, bijbehorende vaardigheden





Beheersen van AVI E7
Inferenties maken (tussen de regels denken)
Conclusies trekken en evalueren
herkennen van betogende teksten, meningen en argumenten

Groep 8, DL 50-55, bijbehorende vaardigheden






Beheersen van AVI+
Het perspectief en de mening van de schrijver herkennen
Schema’s maken van de inhoud van een tekst
Teksten vergelijken en kritisch beschouwen
Interpreteren van informatie uit grafieken en tabellen
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Groep 8, DL 55-60, bijbehorende vaardigheden



Uittreksels, samenvattingen maken van een tekst
Eenvoudig verslag maken van een tekst
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BIJLAGE:
DE LEERLIJN SPELLING BIJ REFERENTIENIVEAUS EN CITO
Groep

Leerstofaanbod groep 2 en 3

verd.

basis

ia

zia

havo/vw
o

vmbo
tl/gl

vmbo kbl/
bbl
1F

pro

1S

1S

Leerlingen analyseren klankzuivere woorden in afzonderlijke klanken in de
juiste volgorde (m/a/n, b/r/oe/k).

Groep 2

Leerlingen koppelen letters aan klanken (b, ij, aa, e, enz.).

Leerlingen spellen klankzuivere woorden van 2 en 3 klanken van
medeklinker(s) en klinkers die door 1 letter worden weergegeven (pen,
bol).
Leerlingen spellen klankzuivere woorden van 2 en 3 klanken van
medeklinker(s) en klinkers die door 2 dezelfde letters worden
weergegeven (boom, aap).
Leerlingen spellen klankzuivere woorden van 2 en 3 klanken van
medeklinker(s) en klinkers die door 2 verschillende letters worden
weergegeven (pijn, huis).
Leerlingen spellen klankzuivere woorden met combinaties van 2
medeklinkers vooraan of achteraan (bloem, kast).

Afnemen cito M3 3.0
Leerlingen spellen klankzuivere woorden met combinaties van 2
medeklinkers vooraan en achteraan (krant, sport).
Leerlingen spellen woorden met 2 medeklinkers achteraan, die met een
tussenklank worden uitgesproken (melk, warm, park).

Groep 3

Leerlingen spellen woorden met meer dan 2 medeklinkers achter
elkaar(markt, straat, strik, korst).
Leerlingen spellen woorden met sch(r) (school, schrift).
Leerlingen spellen woorden met –ng en -nk (bank, kring, streng).
Leerlingen spellen woorden met v(f) of z(s) inclusief samenstellingen (vel,
zwart, vliegtuig, feestmuts).
Leerlingen spellen eenvoudige verkleinwoorden op -je, -tje (kusje,
treintje).

Herhaaldoelen op de toets vanuit een eerder aanbod:

Leerlingen spellen klankzuivere woorden met combinatie van 2
medeklinkers vooraan of achteraan (bloem, kast).
Leerlingen spellen MKM woorden met klinkers die door 2 verschillende
letters worden weergegeven (tweeklanken; pijn, huis).

Afnemen cito E3
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Groep

Leerstofaanbod groep 4

verd.

basis

ia

zia

havo/vw
o

vmbo
tl/gl

vmbo kbl/
bbl
1F

pro

1S

1S

zml

<1F

Leerlingen spellen samenstellingen met de geleerde woorden uit het
aanbod van groep 3 (fietsbel, taalschrift, tuinslang).
Leerlingen spellen woorden met aai, ooi, oei inclusief samenstellingen
(nooit, gloeilamp).
Leerlingen spellen woorden met eer, oor, eur inclusief samenstellingen
(meer, kleurboek).
Leerlingen spellen woorden met ei (ij) inclusief samenstellingen (klein,
schoolplein).
Leerlingen spellen woorden met -d (of –t) achteraan inclusief
samenstellingen (hond, kleinkind).
Leerlingen spellen woorden van 2 klankgroepen waarvan de eerste
onbeklemtoond is (gezin, verhaal).

Herhaaldoelen op de toets vanuit een eerder aanbod:

Leerlingen spellen woorden met sch(r) (school, schrift).
Leerlingen spellen woorden met –ng en -nk (bank, kring, streng).
Leerlingen spellen woorden met v/f of z/s

Afnemen Cito spelling M4
Leerstofaanbod groep 4

Leerlingen spellen woorden met –ch en -cht inclusief samenstellingen
(lach, zonlicht).
Leerlingen spellen woorden met uw, eeuw, ieuw inclusief samenstellingen
(nieuw, sneeuwbui).

Groep 4

Leerlingen spellen woorden met au en ou, inclusief de samenstellingen
(gauw, hout, lichtblauw, badzout).
Leerlingen spellen woorden van 2 klankgroepen waarvan de tweede
onbeklemtoond is en met een –e- worden geschreven (goede, buiten).
Leerlingen spellen woorden met de klanken /aa/, /ee/, /oo/, /uu/
achteraan (ja, nee, zo, nu).
Leerlingen spellen woorden van 2 klankgroepen met de klanken /aa/,
/ee/, /oo/, /uu/ aan het eind van de eerste klankgroep (water, beker,
molen, buren). Ook wel genoemd: open lettergreep.
Leerlingen spellen woorden van 2 klankgroepen met de klanken /a/, /e/,
/i/, /o/, /u/ aan het eind van de eerste klankgroep (appel, letter, zitten,
koffer, jullie). Ook wel genoemd: gesloten lettergreep.
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Herhaaldoelen op de toets vanuit een eerder aanbod:

Leerlingen spellen woorden met ei (ij) inclusief samenstellingen (klein,
schoolplein).
Leerlingen spellen woorden van 2 klankgroepen waarvan de eerste
onbeklemtoond is (gezin, verhaal).
Leerlingen spellen woorden met -d (of –t) achteraan inclusief
samenstellingen (hond, kleinkind).
Leerlingen spellen woorden van 2 klankgroepen waarvan de tweede
onbeklemtoond is en met een –e- worden geschreven (goede, buiten,
diepte).

Afnemen Cito spelling E4
Leerstofaanbod groep 5

Leerlingen spellen hoofdletters aan het begin van een zin en bij namen
van personen (Petra, John Demirbas). Leerlingen zetten een punt, een
vraagteken of een uitroepteken aan het eind van de zin.
Leerlingen spellen samenstellingen met meer dan twee medeklinkers na
elkaar (valstrik, fietstocht, kerstfeest, marktplein, vluchtstrook).
Leerlingen spellen woorden waar bij verlenging de f in een v of de s in een
z verandert (briefàbrieven, boosàboze).
Leerlingen spellen woorden met –em, -elen, -enen, - eren (stiekem,
kinderen, wandelen).

Herhaaldoelen op de toets vanuit een eerder aanbod:

Groep 5

Leerlingen spellen open en gesloten lettergrepen
Leerlingen spellen woorden met -d (of –t) achteraan inclusief
samenstellingen (hond, kleinkind).
Leerlingen spellen woorden met –ch en -cht inclusief samenstellingen
(echo, jochie, gewicht).
Leerlingen spellen woorden met –ng en –nk, inclusief samenstelling
(lengte, donker kringloop).
Leerlingen spellen woorden met uw, eeuw, ieuw inclusief samenstellingen
(zwaluw, leeuwin).
Leerlingen spellen woorden met v/f of z/s (zonder, ventiel, boven)
Leerlingen spellen woorden met aai, ooi, oei inclusief samenstellingen
(lawaai, rotzooi, geloei).
Leerlingen spellen woorden met ei (ij) inclusief samenstellingen (klein,
schoolplein).
Leerlingen spellen woorden met eer, oor, eur inclusief samenstellingen
(onweer, monteur).
Leerlingen spellen woorden met de klanken /aa/, /ee/, /oo/, /uu/
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achteraan (tempo, paraplu).

Afnemen Cito spelling M5
Leerlingen spellen verkleinwoorden op –(d)je, -etje, -pje (vriendje, rolletje,
boompje).
Leerlingen spellen woorden met twee klankgroepen waarin moeilijke
letters als ei, ou/au g/ch herhaald worden (paleis, vijver, opdracht,
inhoud, houden, augurk, lachen).
Leerlingen spellen woorden van 2 klankgroepen waarvan de tweede
onbeklemtoond is en met –ig of - lijk (aardig, moeilijk).
Oriëntatie op het kennen van de noodzakelijke begrippen voor
werkwoordspelling (onderwerp, werkwoord, persoonsvorm e.d.).
Herhaaldoelen op de toets vanuit een eerder aanbod:

Leerlingen spellen woorden met –ng en –nk, inclusief samenstelling
(lengte, donker kringloop).
Leerlingen spellen woorden met –ch en -cht inclusief samenstellingen
(echo, jochie, gewicht).
Leerlingen spellen woorden met -d (of –t) achteraan inclusief
samenstellingen (rashond, handvat kleinkind).
Leerlingen spellen woorden met uw, eeuw, ieuw inclusief samenstellingen
(zwaluw, leeuwin).
Leerlingen spellen open en gesloten lettergrepen
Leerlingen spellen woorden met –em, -elen, -enen, - eren (stiekem,
kinderen, wandelen).
Leerlingen spellen woorden waar bij verlenging de f in een v of de s in een
z verandert (briefàbrieven, boosàboze)

Afnemen Cito spelling E5

Leerstofaanbod groep 6

Groep 6
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Leerlingen kennen de noodzakelijke begrippen voor werkwoordspelling
(onderwerp, werkwoord, persoonsvorm e.d.).
Leerlingen vervoegen en spellen gewone werkwoorden in de
tegenwoordige tijd (ik loop, hij loopt, wij lopen, het gebeurt).
Leerlingen zetten een komma in een opsomming (Ik eet brood, fruit, vlees
en wat salade.) en tussen bijvoeglijk naamwoorden (Ik heb een mooie,
rode fiets).
Leerlingen spellen woorden waarin de /s/ geschreven wordt als c (citroen,
centrum, narcis, ceremonie, cel, december).
Leerlingen spellen woorden waarin de /k/ geschreven wordt als c
(camera, risico, crimineel, directeur, clown, camera).
Leerlingen spellen woorden waarin de /ie/ geschreven wordt als i (piloot,
uniform, dirigent, visite).
Leerlingen spellen woorden met de uitgang
–teit (kwaliteit, universiteit).

Herhaaldoelen op de toets vanuit een eerder aanbod:

Leerlingen spellen verkleinwoorden op –(d)je -etje, -pje (vriendje, rolletje,
boompje).
Leerlingen spellen woorden met -d (of –t) achteraan inclusief
samenstellingen(rashond, handvat kleinkind).
Leerlingen spellen woorden met –ch en -cht inclusief samenstellingen
(echo, jochie, gewicht).
Leerlingen spellen open en gesloten lettergrepen.
Leerlingen spellen woorden met –em, -elen, -enen, - eren (stiekem,
kinderen, wandelen).
Leerlingen spellen woorden waar bij verlenging de f in een v of de s in een
z verandert (briefàbrieven, boosàboze).
Leerlingen spellen woorden met –ig of - lijk (aardig, moeilijk).

Afnemen Cito spelling M6
Leerlingen vervoegen en spellen bijzondere werkwoorden in de
tegenwoordige tijd (hij heeft, jij bent).
Leerlingen zetten een komma in een opsomming (Ik eet brood, fruit, vlees
en wat salade.) en tussen bijvoeglijk naamwoorden (Ik heb een mooie,
rode fiets).
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Leerlingen spellen woorden met de uitgang –tie (actie, politie, auditie,
manifestatie).
Leerlingen spellen woorden met de uitgang –heid (gezondheid,
verkoudheid, overheid).
Leerlingen spellen woorden waarin de /zj/ geschreven wordt als g (giraf,
horloge, etalage, college).
Leerlingen spellen woorden die beginnen met ‘s (’s morgens, ’s avonds).
Leerlingen spellen woorden die eindigen op ‘s (auto’s, diploma’s,
agenda’s, Carlo’s).

Herhaaldoelen op de toets vanuit een eerder aanbod:

Leerlingen spellen woorden waarin de /ie/ geschreven wordt als i (piloot,
uniform, dirigent, visite, prima, minuut, gitaar).
Leerlingen spellen open en gesloten lettergrepen.
Leerlingen spellen woorden met twee klankgroepen waarin moeilijke
letters als ei, ou/au, ouw/auw, g/ch herhaald worden (paleis, vijver,
opdracht, inhoud, houden, augurk, lachen, refrein, aardbei, gebouw,
kabouter).
Leerlingen spellen woorden waarin de /s/ geschreven wordt als c (citroen,
centrum, narcis, ceremonie, cel).
Leerlingen spellen woorden waarin de /k/ geschreven wordt als c
(camera, risico, directeur, clown, camera).

Afnemen Cito spelling E6
Leerstofaanbod groep 7

Leerlingen vervoegen en spellen werkwoorden op -den in de
tegenwoordige tijd (wij vinden, hij vindt).
Leerlingen vervoegen en spellen werkwoorden zonder klankverandering
in de verleden tijd, maar zonder dubbelvormen als praten-praatten en
zonder werkwoorden op –ven of –zen (ik maakte, zij hoorden).

Groep 7

Leerlingen vervoegen en spellen werkwoorden zonder klankverandering
in de verleden tijd, met een dubbelvorm van –d of –t (ik raadde, jij
stootte, wij landden).
Leerlingen vervoegen en spellen werkwoorden met klankverandering in
de verleden tijd (wij liepen, wij kochten, hij ging). Uitgezonderd
werkwoorden op –den of –ten.
Leerlingen gebruiken vraagtekens, uitroeptekens en aanhalingstekens op
de juiste wijze.
Leerlingen spellen woorden waarin de /sj/ geschreven wordt als ch
(machine, chef).
Leerlingen spellen moeilijke Nederlandse woorden met een b aan het
eind of in het midden (krab, ambtenaar, voetbalclub).

21

verd.

basis

ia

zia

havo/vw
o

vmbo
tl/gl

vmbo kbl/
bbl
1F

pro

1S

1S

<1F

ZML

Onderwijsplan basisschool de Bolleberg
Leerlingen spellen woorden waarin /t/ geschreven wordt als th (theater,
apotheek, thema).
Leerlingen spellen woorden met -isch(e)(kritisch, logische)
Leerlingen spellen een hoofdletter in aardrijkskundige, historische en
godsdienstige namen en namen van instellingen (Zuid-Hollandse, Tweede
Kamer).
Leerlingen spellen woorden met de letter y (pony, baby, pyjama).
Leerlingen spellen verkleinwoorden met -etje,
-aatje, -ootje, -uutje, -nkje of waarbij het grondwoord verandert.
(vriendinnetje, autootje, kettinkje, paadje).

Herhaaldoelen op de toets vanuit een eerder aanbod:

Leerlingen spellen open en gesloten lettergrepen (notaris, bemanning).
Leerlingen spellen woorden waarin de /zj/ geschreven wordt als g (giraf,
horloge, etalage, college).
Leerlingen spellen woorden waarin de /ie/ geschreven wordt als i
(diploma, kiwi, televisie).
Leerlingen spellen woorden met de uitgang
–teit/ -heid (majesteit, veiligheid).
Leerlingen spellen woorden met de uitgang
–tie (actie, politie, auditie, manifestatie, vakantie, traditie).
Leerlingen spellen woorden van 2 klankgroepen waarvan de tweede
onbeklemtoond is met –ig of - lijk (akelig, koninklijk).

Afnemen Cito spelling M7
Leerstofaanbod groep 7

Leerlingen vervoegen en spellen voltooid deelwoorden (gegeten,
vergeten, gepakt, gebeld). Uitgezonderd dubbelvormen als gebeurtgebeurd.

Groep 7

Leerlingen vervoegen en spellen voltooid deelwoorden, die bijvoeglijk
gebruikt worden met wel of geen –n aan het einde (de gekookte eieren,
een gekookt ei, het gebraden vlees).
Leerlingen vervoegen en spellen werkwoorden op –ven/ -fen en –zen/sen in de onvoltooid tegenwoordige en verleden tijd (ik bonsde, jij beefde,
hij geeft, de juf verbaasde zich, jullie verfden).
Leerlingen vervoegen en spellen werkwoorden met klankverandering op ten of –den in de onvoltooid verleden tijd (hij vond, zij vergat).
Leerlingen spellen woorden met de letter q (aquarium).
Leerlingen spellen woorden met de letter x (taxi, examen, excuses).
Leerlingen spellen typisch Engelse leenwoorden, inclusief werkwoorden
(computer, hij keepte, manager, clinic).
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Leerlingen spellen woorden met een trema en een koppelteken (reünie,
ruïne, drieëntwintig, zee-egel, auto-industrie).Wordt verwacht op
referentieniveau 3F
Leerlingen spellen typisch Franse leenwoorden, inclusief accenten (café,
bureau, militair, trottoir, toilet, renaissance).

Herhaaldoelen op de toets vanuit een eerder aanbod:

Leerlingen spellen open en gesloten lettergrepen.
Leerlingen spellen woorden met de letter y (hobby, yoghurt, gymnastiek).
Leerlingen spellen woorden waarin de /ie/ geschreven wordt als i
(diploma, kiwi, televisie).
Leerlingen spellen woorden waarin de /s/ geschreven wordt als c
(centrum, narcis, ceremonie).
Leerlingen spellen woorden waarin de /k/ geschreven wordt als c
(camera, risico, crimineel, directeur, accordeon).
Leerlingen spellen woorden waarin /t/ geschreven wordt als th (theater,
apotheek, thema).
Leerlingen spellen woorden met -isch(e) (kritisch, logische).
Leerlingen spellen verkleinwoorden met -etje,
-aatje, -ootje, -uutje, -nkje of waarbij het grondwoord verandert.
(vriendinnetje, autootje, kettinkje, paadje, kettinkje).
Leerlingen spellen woorden met de uitgang
–tie (actie, politie, auditie, manifestatie).
Leerlingen spellen moeilijke Nederlandse woorden met een b aan het
eind of in het midden (krab, ambtenaar, voetbalclub).
Leerlingen spellen woorden die eindigen op ‘s (auto’s, diploma’s,
agenda’s, Carlo’s).
Leerlingen spellen woorden die beginnen met ‘s (’s morgens, ’s avonds).

Afnemen Cito spelling E7
Leerstofaanbod groep 8

Leerlingen vervoegen en spellen voltooid deelwoorden van werkwoorden
op –ven/-fen en – zen/-sen (beloofd, gereisd).

Groep 8

Leerlingen vervoegen en spellen werkwoorden op –den in de
tegenwoordige tijd bij inversie: persoonsvorm-onderwerp (word jij?, vind
jij?, houdt u?).
Wordt volgens referentieniveaus verwacht 3F
Leerlingen vervoegen en spellen bijvoeglijk gebruikte voltooid
deelwoorden met dubbelvormen: vergrote-vergrootte (de vergrote foto,
het verlichte pad).
Leerlingen spellen woorden met -iaal, -ieel, -ueel of -eaal (ideaal,
financieel, speciaal, ritueel).
Leerlingen spellen stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden (houten, wollen,
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zilveren, papieren, rubber, plastic).
Leerlingen spellen veel voorkomende woorden die moeilijk zijn omdat ze
op twee manieren kunnen worden uitgesproken of niet volgens de regels
gespeld worden (agressief, onmiddellijk).
Leerlingen spellen het meervoud van woorden op onbeklemtoonde –ik en
werkwoorden op –iken (perziken, monniken, zaniken)
Leerlingen spellen woorden met een koppelteken. In deze categorie
komen aan de orde samenstellingen met botsende klinkers (herhaling),
samengestelde aardrijkskundige namen, voor- en nabepalingen en vaste
uitdrukkingen.
Leerlingen spellen woorden met een tussenletter –s- (dorpsweg,
stadspark, dorpsschool).
Leerlingen spellen woorden met een tussenletter –n- (boekenkast,
paddenstoel, pannenkoek).

Afnemen Cito spelling M8 en werkwoordspelling M8

Verrijking groep 8

Leerlingen plaatsen komma’s en dubbele punten in samengestelde zinnen
en tussen werkwoorden.
(Wordt verwacht vanuit de referentieniveaus 3F)
Leerlingen spellen afkortingen inclusief samenstellingen en afleidingen
(tv, havo, blz., e-mail, wc-rol, AOW, -leeftijd, A4’tje, EHBO’er).
(Wordt niet verwacht vanuit de referentieniveaus)
Leerlingen vervoegen en spellen voltooid deelwoorden met
dubbelvormen (hij bestelt, hij heeft besteld).
(Wordt verwacht vanuit de referentieniveaus 3F)
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BIJLAGE: SOCIAAL -EMOTIONELE ONTWIKKELING

LEERLIJN LEREN LEREN (SLO)
De leerlingen leren belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd onderzoeken en daarin taken uitvoeren,
waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën en vaardigheden en ze leren reflecteren op eigen handelen.

Leerlijnen
1.
2.
3.
4.
5.

Taakaanpak
Uitgestelde aandacht / hulp vragen
Zelfstandig (door)werken
Samenwerken
Reflectie op werk
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1. Taakaanpak
Executieve functies:
-Werkgeheugen
-Taakinitiatie
-Planning/ prioritering
-Organisatie
-Time management

1
Luistert en kijkt naar de uitleg van
een opdracht in een één op één
situatie
Wijst aan waar hij moet beginnen
Gaat zorgvuldig met materialen om
Voert een simpele enkelvoudige
taak tot het einde uit
Controleert of de taak klaar is
(alles gebruikt)
Pakt en ruimt zijn materialen op

2
Luistert en kijkt naar de uitleg van
een opdracht in een
groepsinstructie voordat hij aan
de taak begint
Kijkt hoe de leerkracht een taak
aanpakt en neemt deze aanpak
over
Herhaalt de opdracht die hem is
gegeven (wat ga je nu doen?)
Begint na de uitleg met zijn taak
Verbetert na aanwijzingen de
manier waarop hij een taak
uitvoert

5
6
Geeft aan wat hij verwacht te
Stelt zichzelf bij een bekende taak
kunnen: aantal taken in een
een tijdsdoel (dan moet ik het af
bepaalde tijd
hebben)
Geeft aan wat hij verwacht te
Plant zelfstandig meerdere taken
kunnen: qua eigen vaardigheden
achter elkaar op meer dagen
Plant zelfstandig meerdere taken
Houdt bij meerdere taken het
achter elkaar:
overzicht van wat wanneer moet
1. op een dagdeel
gebeuren (agenda, actielijstje)
2. op een dag
Achterhaalt bij een
veelvoorkomende (of belangrijke)
fout waar de fout zit
Probeert de fout herstellen
Controleert zijn eigen taak en
corrigeert waar nodig
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3
Plant met hulp van de leerkracht
twee taken achter elkaar
Voert twee taken achter elkaar uit
met behulp van een planner
Bepaalt zelf in welke volgorde hij
een taak uitvoert
Leest van het bord of taakkaart wat
en hoeveel hij moet doen

4
Plant zelfstandig meerdere taken
achter elkaar (binnen één vak)
Bedenkt en vertelt hoe hij een taak
gaat aanpakken
Kiest uit twee manieren om een
taak aan te pakken de beste
manier
Kijkt hoe medeleerlingen een taak
aan- pakken en neemt de
strategie over
Weet wanneer hij hulp nodig heeft
Zet door en past oplossingen toe
bij een taak die hij moeilijk of eng
vindt
Geeft aan wanneer hij toe is aan
een moeilijkere taak

7
8
Plant taken van een vakgebied voor Maakt een plan voor de aanpak van
een week (agendabeheer)
een klein project (volgorde van
Maakt een huiswerkplanning in de
taken, duur van taken,
agenda
tijdsindeling, benodigdheden)
Schat in hoeveel taken hij afkrijgt
Maakt voor drie vakken een
binnen een bepaalde tijd
volledige weekplanning waarin
Stelt prioriteiten wanneer er
onderscheidt is tussen
meerdere dingen tegelijk moeten
instructietijd, zelfstandig werken
gebeuren
en huiswerk
Geeft vooraf aan bij welk resultaat Houdt bij zijn planning rekening
hij tevreden is met zijn werk
met eerder ervaringen
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2.

Uitgestelde
aandacht/
hulpvragen

Executieve functie:
Respons inhibitie

1
2
3
4
Luistert naar de klassikale start van Weet wanneer de leerkracht
Hanteert de afgesproken regels om Schat in of hij na de uitleg alle
de les
beschikbaar is voor hulp en
problemen op te lossen (bv. hulp
taken kan maken en vraagt
Begrijpt wanneer de regels voor
wanneer niet
van medeleerling of leerkracht,
anders direct extra hulp in de
uitgestelde aandacht gelden
Lost zelf praktische
op zoeken)
startronde
Wacht met een vraag tot de
zaken/problemen op
groepsleiding bij hem is
Kan omgaan met verschillende
Houdt zich aan de 4 werkregels
regels in verschillende lessituaties
voor het zelfstandig werken (stil
zijn/zachtjes praten, blijven
zitten, geen hulp vragen)
Weet de volgorde van de ronde
Kan de volgorde van de ronde
aangeven
Benoemt de regels voor het
zelfstandig werken
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3.

Zelfstandig
(door)werken

Executieve functies:
-Volgehouden aandacht
-Doelgericht
doorzettingsvermogen

1
Voert een korte,
voorgestructureerde opdracht uit
en maakt die af zonder te
stoppen
Pakt vervolgwerk na het afronden
van een taak

2
Werkt 10 minuten zelfstandig aan
een bekende taak
Probeert de taak nog een keer
wanneer het de eerste keer niet
lukt
Lost een klein materiaalprobleem
op zonder anderen te storen
(papier vol, ander potlood nodig)
Pakt bij een probleem een
wachtwerkje

5
6
Werkt een uur zelfstandig aan een
Zoekt een oplossing bij tegenslag
taak op een dag
met een taak (aanwijzingen
Houdt zelf de tijd in de gaten om op
onleesbaar, spullen onvindbaar)
tijd het werk af te krijgen
Begint aan een volgende taak
waarvan hij weet dat hij deze
zelfstandig mag en kan doen
Werkt netjes en/of snel afhankelijk
van de eisen die aan de
taakuitvoering worden gesteld
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3
Werkt 15 minuten zelfstandig aan
een taak
Maakt een langdurige opdracht af
als daar af en toe aanwijzingen
voor worden gegeven
Maakt gebruik van hulp
Werkt harder door om een taak af
te krijgen als de leerkracht dit
aangeeft
Maakt gebruik van een
wachtwerkje als hij vast loopt of
lost het probleem op een andere
manier op

7
Zet zich langere tijd in voor een
taak die hij niet leuk vindt of die
niet lukt
Werkt door bij interne afleiding
(schrijft vragen en gedachten die
afleiden op)

4
Werkt 30 minuten zelfstandig aan
een taak
Volgt een stappenplan om een
grotere taak uit te voeren
Werkt zelfstandig door zonder
klassikaal teken
Hanteert de zelfstandig werken
regels bij alle vakken
Slaat een probleem over en gaat
door met een andere deel van
zijn werk (ook ander vakgebied)
Zet door bij een taak die hij
moeilijk of eng vindt (iets vragen
aan andere leerkracht, iets
uitleggen aan andere leerling,
gymoefening die niet lukt)
Werkt door bij externe afleiding
(onderbouw speelt buiten, maken
lawaai)
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4.

Samenspelen en
samenwerken

1
Speelt en werkt naast andere
leerlingen
Deelt materiaal met andere
leerlingen
Voert met een medeleerling een
opdracht uit onder leiding van de
leerkracht

2
Vraagt of hij mee mag spelen
Speelt zowel een leidende als
volgende rol in spel
Vraagt of hij iets mag gebruiken
van een ander
Helpt op verzoek anderen bij het
uitvoeren van een taak (even
helpen tillen)
Voert met een medeleerling
zelfstandig een opdracht uit en
rondt de taak samen af

3
Houdt zich aan afspraken over wie,
wat en waar bij het uitvoeren van
een gezamenlijke opdracht
Werkt samen in duo’s aan een
activiteit die beperkt overleg
vraagt
Werkt langere tijd samen met
medeleerlingen bij het uitvoeren
van een gezamenlijke opdracht
Spreekt met een ander af wie wat
gaat maken
Voert zonder aansporing zijn deel
van de taken uit bij het
samenwerken met een
medeleerling

4
Werkt samen in duo’s aan een
schoolopdracht (veel overleg)
Werkt samen met kleine
subgroepen (2-3 personen) met
beperkt overleg
Bespreekt een probleem onder
leiding van een leerkracht
Maakt met medeleerlingen een
taakverdeling en neemt hierbij
ook minder leuke taken op zich
Laat de ander zijn eigen taak
uitvoeren
Doet aan een ander voor hoe de
taak gedaan moet worden
Helpt uit zichzelf een ander die hulp
nodig heeft bij het uitvoeren van
een taak
Zegt op een aardige manier dat hij
een idee van een ander niet leuk
vindt

5
Werkt samen met kleine
subgroepen (2-3 personen) aan
opdrachten die veel overleg
vragen.
De leden van de subgroep:
5. wisselen ideeën met elkaar
uit
6. maken afspraken over wie
wat doet en houden zich
hieraan
7. geven complimenten aan
iemand die het goed doet
Geeft feedback aan een
medeleerling waarmee hij
samenwerkt (wat goed is en wat
beter kan/moet)
Past in onderling overleg tussentijds
afspraken aan

6
Maakt afspraken over de
taakverdeling in een subgroep (46 personen)
Heeft een eigen bijdrage in het
bespreken van de taakverdeling
Legt zich neer bij een
groepsbeslissing
Helpt een ander om iets in te
brengen in de groep (wat vind
jij?)

7
Noemt een aantal van de eigen
capaciteiten (wat kan je goed)
Benoemt en gebruikt capaciteiten
van medeleerlingen
Zet zijn capaciteiten adequaat in
Past zijn gedrag aan na terechte
kritiek van een medeleerling

8
Neemt bij samenwerken aan een
taak een leidende en volgende rol
Benoemt naast zijn capaciteiten ook
zijn beperkingen bij het uitvoeren
van taken ( en verdeelt op basis
daarvan de rollen tijdens het
samenwerken)
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5.

Reflectie op
werk

Executieve
functie:
-Metacognitie

1
Vertelt na afloop van een taak wat
hij heeft gedaan
Geeft tijdens een activiteit aan dat
hij het (te) makkelijk of moeilijk
vindt
Vertelt wat hij die ochtend/middag
heeft gedaan mbv
dagritmekaarten
Geeft aan welke taken hij moeilijk
vond en welke makkelijk

2
Vertelt wat hij die ochtend/middag
heeft gedaan (zonder visuele
steun)
Controleert het gemaakte werk
Geeft aan of de taak makkelijk of
moeilijk was en of hij goed heeft
gewerkt

3
4
Vertelt in een paar stappen hoe hij
Onderbouwt zijn mening over de
zijn taak heeft aangepakt
kwaliteit van een gemaakte taak
Zoekt een fout op als de leerkracht
(goed, omdat)
vraagt nog eens goed te kijken
Kijkt naar en praat over
Beoordeelt samen met de leerkracht
overeenkomsten en verschillen
hoe hij zijn taak gedaan heeft
tussen eigen en andermans
werkwijze, snel/langzaam,
werk/aanpak
resultaat)
Geeft aan op welk gebied zich een
probleem voordeed en welke
oplossing is gekozen (bij
materiaal, taak of samenwerking)

5
Reageert zonder boos te worden op
kritiek op zijn werk
Stelt vorderingen bij zichzelf vast
(dit ging beter dan vorige keer)
Vertelt achteraf waarom iets goed,
minder goed of fout is gegaan
Legt samen met leerkracht een
relatie tussen deze beoordeling en
afspraken voor de volgende keer
Geeft aan in welke vakken hij goed
en minder goed is
Evalueert de periode van zelfstandig
werken gericht op de
voorbereiding, het proces en het
resultaat

6
Geeft feedback op het werk van een
medeleerling
Ontvangt feedback van een
medeleerling op zijn gemaakte
werk
Evalueert planning en uitvoering van
zijn dag-/meerdagen-/weektaak op
basis van de feedback
Reflecteert zowel op het resultaat
van een taak als op het proces
(hoe heb ik het aangepakt)
Onderscheidt daarbij persoonlijke
(kun je zelf beïnvloeden) en
externe oorzaken
Evalueert zijn eigen werkdag gericht
op de voorbereiding, het proces en
het resultaat
Verbindt consequenties voor de
volgende keer aan zijn beoordeling

7
Stelt zonodig zijn tijdsplanning bij
(meer/minder tijd nodig):
voor een enkelvoudige taak
voor een taaksysteem
Beoordeelt of hij een uitgevoerde
taak goed had voorbereid en
uitgevoerd en verbindt hier
consequenties aan voor de
volgende keer
Beoordeelt of hij de juiste
prioriteiten heeft gesteld en geeft
aan welke gevolgen dit heeft voor
een volgende planning
Past zijn werkstijl (kwaliteit t.o.v.
hoeveelheid) aan waar nodig
Schat in wat nodig is om de leerstof
te beheersen (aanvullende
instructie/oefenstof nodig)
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8
Bespreekt met anderen hoe hij zijn
project heeft aangepakt gericht op
de voorbereiding, het proces en
het resultaat
Evalueert eigen werkweek (er is een
balans tussen positieve en
negatieve punten)
Komt met suggesties voor
aanpassingen op inhoudelijke (wat
wil/moet ik leren) en
procesmatige aspecten van het
onderwijsleerproces
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PO BASISLEERLIJN SOCIAAL GEDRAG
Leerlijnen
Zelfbeeld
2.1.
Jezelf presenteren
2.2.
Een keuze maken
2.3.
Opkomen voor jezelf
Sociaal gedrag
3.1.
Ervaringen delen
3.2.
Aardig doen
3.3.
Omgaan met ruzie

Kerndoelen SO
2. De leerlingen leren met gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met de eigen mogelijkheden en
grenzen en leren uiting geven aan eigen wensen, gevoelens en opvattingen

3. De leerlingen leren naar algemeen geaccepteerde normen en waarden omgaan met anderen en leren samenwerken
aan een gezamenlijke taak of gezamenlijk spel en leren omgaan met conflictsituaties
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2.1.
Jezelf presenteren
Executieve functie:
-Emotieregulatie

1
2
Vraagt in de klas op een adequate Vraagt in verschillende situaties
manier aandacht (vinger
op een adequate manier
opsteken, naar leerkracht lopen)
aandacht (iemand aantikken,
Wacht op zijn beurt (in de kring,
vragen of je mag storen)
bij een werkje)
Vertelt wat hij leuk vindt om te
Toont trots
doen
Vertelt een idee aan een
medeleerling (nieuw spel,
activiteit)
Gaat adequaat om met gevoelens
van trots

3
4
Stelt zichzelf netjes aan een ander Vertelt wat hijzelf en wat een
voor in een bekende omgeving
ander goed kan
(hand geven, naam zeggen)
Treedt in een toneelstukje of bij
Vertelt over zichzelf in een groep
voorlezen zeker op voor een
(hobby’s, familie)
groep medeleerlingen (houding
Vertelt een idee aan een groepje
en beweging, spreekvolume)
medeleerlingen (nieuw spel,
Praat duidelijk wanneer hij iets
activiteit)
vertelt of vraagt in de kring
Denkt van te voren na over wat
hij wil vertellen
Kijkt anderen aan wanneer hij iets
vertelt in de kring

5
Vertelt een idee aan de klas
Presenteert een idee aan iemand
die hij niet goed kent binnen de
school
Reageert op positieve feedback
(kijkt trots)
Vertelt wat bij het geven van een
presentatie belangrijk is (luid
genoeg en rustig praten,
aankijken)
Gaat adequaat om met gevoelens
van nervositeit/onrust (heeft
geduld, zoekt een oplossing om
rustig te worden)

7
8
Geeft feedback op een prettige
Reageert op negatieve feedback
manier (bij iets negatiefs ook
(door (te zeggen) iets te
iets positiefs noemen)
proberen te veranderen)
Treedt zeker op bij een
Geeft een presentatie voor een
presentatie voor de klas
willekeurige groep (ouders,
(houding, niet steeds wegkijken,
andere klassen)
hardop spreken)
Vertelt of en waarom hij zelf
graag in het middelpunt staat

6
Stelt zichzelf voor aan onbekende
leeftijdgenoten
Geeft zijn mening over een
onderwerp uit het nieuws (geen
jacht op zeehonden)
Houdt een presentatie voor de
klas

34

Onderwijsplan basisschool de Bolleberg
2.2.

Een keuze maken

Executieve functie:
-Flexibiliteit

1
2
Kiest tussen twee of drie
Maakt een keuze en blijft daarbij
aangeboden voorwerpen (bal –
Vertelt dat hij een andere keuze
pop, jam – kaas)
wil maken dan de ander (hij wil
Kiest wat hij wil doen op basis van
naar buiten, ik niet)
eigen voorkeuren (binnen of
buiten spelen)

3
Denkt na voor hij een keus maakt
Durft een andere keuze te maken
dan een vriend
Gaat soms mee in de keus van
een ander (spelmaterialen)

5
Legt aan een ander uit dat hij op
een keuze wil terugkomen
Heeft respect voor de keuze van
een ander (blijft vriendelijk)
Benoemt voor- en nadelen bij een
keuze waar alleen hijzelf belang
bij heeft (nu trakteren of na de
pauze)
Benoemt dat je een dilemma kunt
hebben (wie nodig je uit op je
verjaardag, wat doe je met een
gevonden voorwerp dat je wilt
houden)

7
8
Geeft de ander de tijd om over
Benoemt dat er situaties zijn
een keuze na te denken
waarin je niet wil of kan kiezen
Voorspelt welke keuze een ander
Maakt een afweging bij een
zal maken
dilemma of complexe keuze en
Zorgt voor extra informatie om
komt tot een standpunt
een keuze te kunnen maken
(besluiten dat hij een gevonden
Differentieert in de manier waarop
voorwerp teruggeeft)
hij een keuze maakt (kort of
Noemt argumenten waardoor
juist lang nadenken)
een ander tot een andere
Benoemt voor- en nadelen van
keuze komt dan hijzelf
snel en minder snel kiezen

6
Houdt rekening met de wensen
van een ander bij het maken van
een keuze
Vraagt de mening van een ander
als hij moeilijk een keuze kan
maken
Vraagt bedenktijd als hij het
moeilijk vindt om te kiezen
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4
Kiest een activiteit die op dat
moment mogelijk is (niet
zwemmen, maar knutselen)
Durft een andere keuze te
maken dan een dominant
persoon in de klas
Legt een bekende zijn keuze uit
(ik doe het liever niet, omdat)
Benoemt keuzes waar je kort of
juist langer over na moet
denken (buiten/ binnen spelen,
aanschaf duur speelgoed)
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2.3.

Opkomen voor jezelf

Executieve functie:
-emotieregulatie

1
2
Loopt weg als een ander onaardig Zegt nee als hij iets niet wil
tegen hem doet
Zoekt de leerkracht op om te
Vraagt om hulp als iets hem alleen
vertellen dat hij niet mee mag
niet lukt (aan- en uitkleden)
doen
Vraagt aan een medeleerling of hij Maakt aan de leerkracht duidelijk
mee mag doen met een spel
dat een ander onaardig tegen
hem doet
Vraagt hulp als het doen van een
werkje alleen niet lukt

3
Komt voor zichzelf op bij
ongewenste aanrakingen of
uitingen (weglopen, nee zeggen)
Maakt onderscheid tussen iemand
die de baas speelt en echt gezag
Vertelt het als hij wordt
overgeslagen of als iets dat
beloofd is vergeten wordt
Komt voor zijn mening uit in een
één op één gesprek zonder deze
te motiveren (ik vind voetbal
stom)
Kiest als hij niet mee mag doen uit
twee door de leerkracht
aangereikte oplossingen
Toont gevoelens van schaamte

5
Spreekt een medeleerling er op
aan als deze zich niet aan de
afspraken houdt
Komt voor zichzelf op als hij
onterecht wordt beschuldigd
Vertelt wat hij voelt als een ander
onaardig doet of hem ten
onrechte beschuldigt
Verwoordt gevoelens van
schaamte over zijn uiterlijk
(kleren, haren)

7
8
Vraagt hulp over hoe hij iets kan
Komt voor zichzelf op bij
aanpakken
ongewenste aanrakingen of
Vraagt hulp aan de juiste persoon
uitgingen door dit te zeggen
(iemand die hem echt kan
Spreekt een volwassene er op
helpen)
een adequate manier op aan
Verwoordt gevoelens van
als deze zich niet aan de
schaamte over zijn innerlijk (een
afspraken houdt
gemaakte blunder)
Zoekt hulp wanneer een ander
niet reageert op eigen
pogingen om voor zichzelf op
te komen
Geeft zijn mening over een
onderwerp wanneer een
meerderheid een andere
mening heeft

6
Zegt het als hij op dat moment
niet over zijn gevoelens wil
praten
Vertelt een vriend(in) wat hij wel
en niet fijn vindt in de
vriendschap
Zegt op een adequate manier
tegen een volwassene dat hij
aan de beurt is (in een winkel,
aan een loket)
Geeft in een één op één gesprek
een afwijkende mening
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4
Zegt nee tegen een onredelijk
verzoek
Geeft de ander aan te stoppen
(geeft stopteken) als die iets
doet wat hij niet leuk vindt
Vertelt de een ander als diegene
iets heeft gedaan dat hij niet
aardig vindt (iets dat eerder
gebeurd is)
Blijft bij zijn mening wanneer hij
heeft gezegd dat hij iets niet
wil
Geeft een motivatie voor zijn
mening in een één op één
gesprek (ik heb er geen zin in,
ik vind dat spel te moeilijk/ niet
leuk)
Vertelt als hij niet mee mag
doen zelf een oplossing
Verwoordt gevoelens van
schaamte
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3.1.

Ervaringen delen

1
Vertelt in de kring over iets dat hij
zojuist op school heeft
meegemaakt (korte tijd
ertussen)
Geeft aan wat hij
leuk/lekker/mooi/interessant
vindt (smaak/voorkeur)
Toont gevoelens van blijdschap,
angst, boosheid en verdriet
Toont teleurstelling

2
Vertelt wat hij die dag op school
heeft meegemaakt (aan het
einde in de kring)
Toont verbazing
Neemt afscheid in verschillende
situaties (tot straks, fijne
vakantie)
Deelt een soortgelijke ervaring
met anderen (ik ben daar ook
geweest)
Luistert wanneer een medeleerling
vertelt dat hij iets anders wil
Herkent basale gevoelens bij een
ander (verdriet, blijdschap,
boosheid, angst)

3
Vertelt over grappige situaties die
hij heeft meegemaakt (in kring,
aan juf, aan medeleerling)
Vertelt een ander dat hij ergens
teleurgesteld over is
Heeft ‘geheimpjes’ met een ander
Luistert wanneer een medeleerling
vertelt dat hij iets anders voelt
Herkent gevoelens van blijdschap,
angst, boosheid en verdriet bij
een ander

5
Praat met een ander over een
afspraak die misliep
Geeft aan dat hij het merkt als
een ander iets naars heeft
meegemaakt
Helpt iemand die iets naars heeft
meegemaakt om te vertellen wat
er is gebeurd (vragen stellen,
rustige plek opzoeken)
Kiest als gespreksonderwerp iets
wat hij samen met de ander
heeft meegemaakt

6
Maakt onderscheid tussen wat hij
aan bekenden en onbekenden
vertelt
Benoemt verschillende factoren
die inwerken op hoe iemand zich
voelt (eerdere ervaringen,
humeur)
Gaat adequaat om met gevoelens
van verlegenheid en onzekerheid
Maakt samen goede afspraken
over ruilen en lenen en houdt
zich hieraan
Herkent verschillende gevoelens
bij een ander (nervositeit,
schaamte, jaloezie)
Toont interesse als iemand iets
vertelt (luisterhouding, knikken,
vragen)

7
8
Vertelt welke onderwerpen wel/
Voelt aan wat ‘foute’ grapjes zijn
niet geschikt zijn om grapjes
en stemt zijn gedrag hierop af
over te maken
(over iets dat voor iemand
Weet dat iemands persoonlijkheid
gevoelig ligt of belangrijk voor
een rol speelt bij het inschatten
hem is)
van de gevoelens van een ander Vertelt anders over een
Geeft een ander de ruimte om zijn
belevenis aan een vertrouwd
eigen mening te vertellen over
dan aan een minder vertrouwd
iets dat ze samen hebben
persoon (zakelijker)
meegemaakt
Gaat adequaat om met
Toont belangstelling voor een
gevoelens van eenzaamheid
ander door vragen te stellen
(praat erover, zoekt
gezelschap)
Geniet samen met anderen van
een gedeeld succes
Valt iemand die iets vertelt niet
in de rede met eigen
ervaringen

37

4
Maakt grapjes
Vertelt dat je verschillende
gevoelens tegelijk kunt hebben
en geeft voorbeelden (boos zijn
en lachen tegelijk)
Merkt of iemand de situatie
grappig vindt of niet, en stemt
zijn gedrag hierop af
Herkent complexere gevoelens
bij zichzelf
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3.2.

Aardig doen

Executieve functie:
-emotieregulatie

1
Troost iemand die gevallen is
Zegt dankjewel als reactie op het
woord alsjeblieft
Zegt sorry als er door hem per
ongeluk iets misgaat (drinken
valt om, tekening raakt zoek)
Luistert als iemand iets vertelt (is
stil)
Vraagt aan een ander of hij een
voorwerp van hem mag
gebruiken (pakt het niet af)

2
Troost iemand die bang of
verdrietig is
Helpt een ander als die daar om
vraagt
Geeft een compliment over iets
dat een ander gemaakt heeft
Feliciteert een ander met zijn
verjaardag
Houdt zich aan een afspraak met
een medeleerling (samen
knikkeren op het plein als je dat
hebt afgesproken)

3
Helpt een ander als hij merkt dat
iets niet lukt
Bedankt als een ander hem iets
geeft of iets voor hem doet
Luistert actief naar een ander
(aankijken, knikken, een vraag
stellen, stil zijn)
Trekt zich terug (accepteert het)
als een ander niet geholpen of
met rust gelaten wil worden
Heeft besef van ‘goed en kwaad’ in
eenvoudige situaties (stelen en
klikken mag niet, je hoort
fatsoenlijk en beleefd te zijn)
Laat een ander meespelen
Maakt afspraken met een
medeleerling over om beurten
een voorwerp gebruiken waar je
beiden mee wilt spelen

4
Blijft vriendelijk wanneer een
ander een aanbod van hulp
afslaat
Geeft een compliment over iets
dat een ander goed kan
Reageert aardig op een voorstel
van een ander
Doet bewust iets aardigs voor
een ander (iets pakken,
iemand verrassen)
Houdt rekening met de
mogelijkheden van een ander
(een jonger iemand laten
winnen)
Houdt rekening met de wensen
van een ander (soms doen
waar de ander zin in heeft)
Zegt een afspraak op tijd af
Benoemt het verschil tussen
ruilen en lenen

5
Helpt uit zichzelf iemand die iets
minder leuks moet doen
Reageert adequaat als door hem
iets is misgegaan (excuses
aanbieden, proberen oplossing te
verzinnen)
Vertelt wat je kunt doen als je een
geheim verklapt hebt (spijt
tonen, zeggen het nooit meer te
doen)
Vraagt een kind dat niemand heeft
om mee te doen met een
groepsactiviteit
Feliciteert een ander wanneer
diegene wint bij een spel
Doet een voorstel om een
afspraak af te zeggen en legt uit
waarom

6
Troost een leerling die gepest
wordt
Onderkent gevoelens van jaloezie
Gunt de ander iets leuks (spelletje
winnen, op verjaardag in het
middelpunt staan)
Reageert op een leuk voorstel van
een ander door samen een plan
te maken
Gaat adequaat om met gevoelens
van verliefdheid (uit verliefdheid,
valt een ander er niet mee
lastig)
Biedt zijn excuses aan als hij een
ander gekwetst heeft

7
Helpt medeleerlingen die hij
minder aardig vindt wanneer dit
gevraagd wordt
Toont respect voor de gevoelens
van een ander
Komt op voor een leerling die
gepest wordt
Gaat aardig om met leerlingen die
anders zijn dan anderen (niet
pesten, betrekken bij
activiteiten, complimenten
geven)
Heeft oog voor ieders kwaliteiten
Overziet consequenties van eigen
gedrag (kattig doen leidt ertoe
dat iemand niet met je wil
spelen)

8
Reageert vriendelijk wanneer
een ander hem iets voorstelt
wat hij niet leuk vindt
Merkt het wanneer een ander
zich gekwetst voelt en stemt
zijn gedrag hierop af
Zorgt dat hij een ander niet
kwetst
Geeft zijn mening over ‘wat
hoort en wat niet hoort’ (u
zeggen/ opstaan voor ouderen,
niet voor je beurt gaan)
Komt op voor een leerling die in
groepsverband gepest wordt
Vervult een leidende of een
volgende rol en houdt daarbij
rekening met wensen van
zichzelf en anderen
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3.3.

Omgaan met ruzie

Executieve functie:
-emotieregulatie

1
Benoemt dat hij een ander geen
pijn mag doen
Reageert bij boosheid op de
aanwijzing/correctie van de
leerkracht

5
Gaat bij een ruzie in op wat een
ander zegt
Corrigeert zijn gedrag als hij weet
dat hij ongewenst gedrag
vertoont
Verzint een oplossing bij ruzie
Benoemt welke gedragingen bij
anderen boze reacties oproepen
Wacht met het oplossen van ruzie
tot zijn emoties zijn bedaard

2
Luistert naar een ander als die
sorry zegt
Volgt het advies van de leerkracht
op bij een meningsverschil
Laat non-verbaal/ verbaal merken
dat de ruzie voorbij is
Uit zijn boosheid zonder anderen
fysiek pijn te doen of materiaal
kapot te maken
Vertelt na een ruzie wat er
gebeurd is
Kalmeert bij boosheid na een
aanwijzing van de leerkracht
6
Luistert naar een medeleerling
wanneer de ander een voorstel
doet over een oplossing
Noemt voor- en nadelen van
conflicten
Toont begrip voor de gevoelens
van een ander bij ruzie
Blijft rustig wanneer een ander
boos reageert of hem
beschuldigt
Schat juist in wanneer hij zich
beter niet met een ruzie van
anderen kan bemoeien
Gaat adequaat om met een
meningsverschil met een
volwassene (rekening houden
met machtspositie, wel opkomen
voor zichzelf)
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3
Aanvaardt excuses van een ander
Schakelt de leerkracht in wanneer
hij zelf een ruzie niet op kan
lossen
Herkent bij zichzelf gevoelens van
boosheid
Waarschuwt de leerkracht
wanneer een ruzie van anderen
uit de hand loopt
Vertelt waarom hij boos is op een
ander

4
Probeert een ruzie op te lossen
door te praten
Laat een ander uitpraten bij
het oplossen van een ruzie
Vertoont spijt en maakt het
goed met een ander
Herkent of iets expres of per
ongeluk gebeurd is
Past manieren om rustig te
blijven toe wanneer hij boos
wordt

7
Onderhandelt met een
medeleerling over een oplossing
bij ruzie
Vertelt bij navraag welk aandeel
hij heeft gehad bij onenigheid
Gaat adequaat om met gevoelens
van schuld en spijt (probeert
recht te zetten, accepteert
situatie waaraan niets te
veranderen is)
Benoemt vormen van hulp bij
ruzie tussen anderen (voorstel
doen, zeggen wie gelijk heeft,
een derde erbij halen)

8
Benoemt wat hij bij een ruzie
acceptabel gedrag vindt en
wat hij te ver vindt gaan
Bedenkt een compromis
Benoemt dat een
meningsverschil niet tot ruzie
hoeft te leiden
Benoemt hoe iemand die
kritiek of een negatieve
reactie krijgt zich kan voelen
Verwoordt beide standpunten
bij ruzie tussen zijn partij en
een tegenpartij
Voorkomt ruzie door de ander
tijdig aan te geven dat hij te
ver gaat
Bemiddelt bij een ruzie tussen
anderen
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BIJLAGE: STAPPENPLAN (BEGRIJPEND) LEZEN
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BIJLAGE: UITLEG EDI
Als lesmodel wij gebruiken het EDI instructiemodel bij nieuwe leerstof.
De les wordt met alle leerlingen van het leerjaar opgestart.
Een EDI-les is als volgt opgebouwd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lesdoel. Dit doel wordt expliciet met de kinderen gedeeld; door voor te lezen of op het bord te schrijven.
Activeren van voorkennis. De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven les, maar daarvoor ze de benodigde kennis al in huis hebben.
Onderwijzen van het concept.
Onderwijzen van de vaardigheid.
Belang van de les.
Begeleide inoefening. De leerlingen nemen het toepassen van de leerstof over. Ondertussen controleert de leerkracht telkens of ze het correct doen en begrijpen.
Lesafsluiting. De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten zien dat ze het lesdoel beheersen. Daarna mogen ze pas zelfstandig
inoefenen.
Zelfstandige verwerking. Verlengde instructie. De leerlingen waarbij bij de lesafsluiting bleek dat ze het lesdoel nog niet voldoende beheersen, krijgen een
verlengde instructie van de leerkracht.

Tussen de fasen door en gedurende de fasen stelt de leerkracht verschillende controle van begrip vragen om op deze manier te controleren of leerlingen het lesdoel
behaald hebben.
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