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Jaarplan  regulier 2022 / 2023

De Hugo de Grootschool
staat voor het beste onderwijs, met de focus op leren en

gedrag

schooljaar 2022-2023
school Hugo de Grootschool
schoolleider Miranda Henkes
datum augustus 2022
versie 1.0
Evaluatie Directie / KC / ontwikkelgroepen /

visieteam
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Inleiding;

Het jaarverslag in combinatie met de behaalde resultaten (schooljaar 2021 / 2022) en de analyses daarvan vormen de basis voor dit jaarplan. Vanuit de
evaluaties leerteams, ontwikkelgroepen en visieteam in combinatie met de Marzano Roadmap en het Michaela plan zijn keuzes gemaakt en worden doelen
omschreven. Door regelmatig te refereren aan dit jaarplan en tussentijds te evalueren,  kunnen we focus behouden en nog beter keuzes maken voor wat we
wel of niet doen gedurende het schooljaar.

Voor het komend schooljaar ontvangt de school extra budget (om eventuele opgelopen corona achterstanden op te heffen, als we daarvan kunnen spreken)
Hiervoor is een apart Nationaal Programma Onderwijs opgesteld. Uit de interventies is er op de Hugo gekozen voor extra handen in de klas, het kunnen
behouden van kleine groepen en er is ingestoken op teamscholing (begrijpend lezen).

Na het inspectiebezoek (april 2022) werd duidelijk dat het Nieuwkomersonderwijs een eigen jaarplan behoeft.
Daar we te maken hebben met specifieke verbeter- en veranderpunten op het nieuwkomersonderwijs en we het nieuwkomersonderwijs ook meenemen in
de schoolontwikkelingen, verschillen de jaarplannen op inhoud maar zit er ook overlap in.

Meerjaren ambitie Hugo de Grootschool

We streven iedere dag de meerjaren ambitie na:

Een schooldag op Hugo verloopt met pedagogische, didactische en

organisatorische precisie. De school geeft goed onderwijs binnen een heldere

gedragsstructuur. Teamleden geven voortdurend voorbeeldgedrag, gerichte feedback en daar waar moet een correctie. Iedereen in de school straalt uit dat

er geen minuut aan leertijd verloren gaat. Iedereen in de school begrijpt en onderschrijft de heldere gedragsstructuur binnen de schoolcultuur; met het doel

om alle leerlingen de grootst mogelijke kansen te geven in de maatschappij als volwaardige burgers.
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Gewenste opbrengsten zijn het startpunt voor de inrichting van het onderwijsaanbod- op school en op groepsniveau
Welke gewenste uitstroom
willen we bereiken met de
schoolpopulatie?

➢ Het uitstroomniveau van de leerlingen van groep 8 ligt op het gemiddelde van het landelijke Cito-Eindniveau.
➢ We streven naar een gemiddeld uitstroomniveau dat tussen II (HAVO) en IV (VMBO KB) ligt.
➢ Vix-scores volgens Focus PO

o Rekenen en Wiskunde P20 = 65 P80 = 35
o Taalverzorging P20 = 65 P80 = 35
o Lezen P20 = 65 P80 = 35
o Technisch lezen P20 = 65 P80 = 35
o Woordenschat P20 = 60 P80 = 30

➢ Referentieniveaus:                               schooljaar 2022                                       schooljaar 2023
o Rekenen en Wiskunde 1F 100%   1S 48 %                                   1S 50%
o Taalverzorging 1F 100%   2F 42 %                                   2F 45%
o Lezen 1F 100%   2F 55 %                                   2F 60%

Welke school ambities horen
hierbij?

➢ Schoolprofiel:
▪ Schoolweging: 38,7
▪ Armoede: ca. 80% procent van de kinderen leeft op of onder de armoedegrens.

Dit maakt dat veel kinderen naast het basisaanbod een geïntensiveerd aanbod en meer ondersteuning nodig hebben. Dit
heeft effecten voor:

▪ Materiaal (meer concreet materiaal);
▪ Inoefenen van deelvaardigheden;
▪ Enkelvoudig strategiegebruik;
▪ Meer leertijd;
▪ Inhoudsgerichte instructie;
▪ Doelen weglaten.

➢ De kinderen van de Hugo zijn gebaat bij een sterk gemeenschappelijk basisaanbod en gemeenschappelijke einddoelen
(convergent differentiëren). Leerlingen leren veel van interactie met elkaar en van stimulering door andere (goede) leerlingen.
Het verdient dan ook de voorkeur om leerlingen zo lang mogelijk bij de groep en dus bij het basisaanbod van doelen en
inhouden te houden maar zo nodig wel extra instructie, leertijd en ondersteuning ter beschikking te stellen. Convergent
differentiëren dus, met maatregelen gericht op intensivering en/of compensatie. Om die reden werken we dit schooljaar met
jaarklassen.

➢ Soms zullen voor bepaalde (groepen) leerlingen aanvullende, andere of juist minder doelen worden geformuleerd (divergent
differentiëren). We richten ons in iedere groep op de middenmoot.

➢ Alle leerkrachten zijn vaardig in het werken met het Expliciete Directe Instructie Model. Dit vraagt voortdurend oefening en
herhaling. Door klassenbezoeken en collegiale consultatie blijft dit een speerpunt.
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Wat zijn de
onderwijsbehoeften

Speerpunten 22/23

De eerste onderwijsbehoeften die onze leerlingen hebben zijn:
➢ Veiligheid
➢ Een goed pedagogisch klimaat
➢ Structuur, routines en regels middels het Michaela concept
➢ Kwalitatief sterke lessen

Er zijn drie aandachtspunten die van belang zijn continue te volgen:
➢ Laat de leerling voldoende vaardigheidsgroei zien. Tijdens trendanalyses en groepsbesprekingen wordt zichtbaar of

kinderen voldoende vaardigheidsgroei laten zien. Als dit niet aan de orde is, dan onderzoeken we wat de oorzaken zijn van
deze stagnatie en werken we achterstanden op passende wijze weg.

➢ Laat de leerling voldoende leerdoelbeheersing zien. Tijdens al onze lessen EDI checken we voortdurend of leerdoelen door
de kinderen worden beheerst. En we maken gebruik van methode gebonden toetsen.

➢ Is de leerling betrokken bij het vakgebied. Er moet een goede balans zijn tussen leerpijn en leergemak. Als stagnatie in
groei van vaardigheid en leerdoel optreedt, kan verminderde motivatie een gevolg zijn. Door middel van een kindgesprek
wordt duidelijk wat de oorzaken zijn van een evt. mindere betrokkenheid en wordt met de leerling samen oplossingen
bedacht en uitgevoerd om de betrokkenheid te verhogen.

We richten ons in schooljaar 2022 / 2023 op de volgende speerpunten:
Conceptkeuze-  Michaela concept school
Marzano Roadmap is leidend.
Professionalisering
Data bewustzijn, analyseren en monitoren middels Focus PO, nieuw te kiezen observatie instrument groep ½ en
volgsysteem nieuwkomers,
Marzano Roadmap 1.2, Uitdagende doelen en effectieve feedback
Vakinhoudelijk-  Woordenschat / Begrijpend lezen / Rekenen
Vakinhoudelijk  Woordenschap / begrijpend lezen - (inclusief professionalisering)
Vakinhoudelijk- Rekenen
Marzano Roadmap 1.1, Een haalbaar en gedegen programma en Marzano Roadmap 2.3, Didactische aanpak
Organisatie ontwikkeling-
We komen in fase 3 van  de PLG ontwikkeling / voortgang 5 gelijke dagen model
Marzano Roadmap 1.5 Collegialiteit en professionaliteit; organiseren
ICT-
Implementatie Digitaal schoolrapport
Oriëntatie op Burgerschap
Visie op burgerschap, zicht op doelen, aanbod en hiaten.
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Gekozen speerpunten uit de meerjarenplanning van het schoolplan  Marzano Roadmap

Conceptkeuze
Michaela
Conceptschools

- Hoge verwachtingen, Visie op leren, visie op Gedrag ,hoge verwachtingen,levend houden, alle medewerkers kunnen dit benoemen en
dragen dit uit

- Standaard Toolkit wordt door iedereen ingezet en verder uitgebreid
- Zo werken wij...borgen en monitoren van afspraken.
- Marzano Roadmap doelen richting High Performing worden gerealiseerd  (Michaela Plan 2022 / Marzano Roadmap 22/23)

Professionalisering
Data bewustzijn en
monitoring

- Data duiden, koppelen aan interventies, op groepsniveau analyseren (van school naar groep middels Focus PO)
- Leerteams professionaliseren in data-bewustzijn gekoppeld aan curriculum bewust zijn.
- Scol analyse en bevindingen koppelen aan Kwink (gedragsspecialist) en interventies
- Onderbouw oriëntatie en implementatie op observatie instrument

Vakinhoudelijk
Taal woordenschat
begrijpend lezen

- Onderwijsplannen completeren,
- Oriëntatie en begeleiding door en van ontwikkelgroep op het gebied van verbeteren van resultaten begrijpend lezen / woordenschat.
- Teamtraining instructie begrijpend lezen  / begrijpend luisteren

Vakinhoudelijk
Rekenen

- afstemmen aanbod op cruciale leerdoelen
- afstemmen en afspraken maken rondom aanbod, wijze van aanbieden, frequentie en wijze van oefenen
- afstemmen rekentaal
- oriënteren op doorgaande lijn methode, leerlijnen, rekentaal, herhalingsstof en werkwijze

Organisatie
ontwikkeling
PLG
5 gelijke dagen
model

- Cyclisch werken aan een onderzoeksvraag
- Feedback aan leerling en Team onderling (samenwerkcultuur)
- Elkaar teambreed  informeren op afgesproken momenten
- Verdere oriëntatie op het vijf gelijke dagen model (inventariseren ouders en vraagstukken, mogelijkheden, kansen en belemmeringen)
- Komen tot een tijdspad invoering vijf gelijke dagen en de daaruit voortkomende consequenties in kaart brengen.

Implementatie
Digitaal
schoolrapport en ICT

- digitaal rapport
- oriëntatie op een doorgaande lijn ICT onderwijs

Oriëntatie

Burgerschap

-Visie op burgerschap samenstellen. (Kijkend naar de visie van Flores, vertaalslag maken naar de Hugo)
- Draagvlak creëren binnen het team inclusief  gezamenlijke taal
-Inzichtelijk maken aan welke wettelijke eisen we moeten voldoen. (zowel voor regulier- als nieuwkomersonderwijs)
-Inzichtelijk maken aan welke eisen we voldoen,  in welke groepen en welke doelen we hiermee behalen.
-Completeren van leerlijnen, aanbod, passend bij de visie van de Hugo.
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Doelen KC / Dir
- KC en Dir oriënteren zich op de nieuwe rol van de KC en wat dit betekent voor de kwaliteitscyclus op de Hugo.
- Duiden van de domeinen: leren, trendanalyses en leerlingenzorg. De KC houdt zicht op deze domeinen, stuurt, verbindt, koppelt. Deze transitie delen

met het team.
- Onderzoeken implementatie Vijf fasenmodel.
- Onderzoeken samen met visieteam de volgende stap in de PLG ontwikkeling.
- Onderwijsplannen vaststellen
- Andere invulling van de schoolbespreking, van school- naar leerteam- naar groepsniveau. Dit resulteert in een andere vorm van diepte-analyse.
- Onderwijsplannen rekenen evalueren, onderwijsplannen technisch lezen implementeren,  onderwijsplannen spelling implementeren
- Groepsbezoeken EDI door KC / leerkracht/collegiale consultatie
- Verstevigen en borgen van een doorgaande lijn van het peuterwerk naar de peuterplus groep naar groep ½ dit gaan borgen in een plan
- Onderzoek 5 fasenmodel, oriënteren op een tijdpad
- In kaart brengen van de kwaliteitscyclus (regulier en nieuwkomers)
- KC en directie stellen rooster per groep vast met urennormen (regulier en nieuwkomers)

Doelen Visie team
- signaleren en monitoren speerpunten jaarplan
- fasen PLG ontwikkeling- wat is er nodig om in een volgende fase van de PLG ontwikkeling te komen.
- oriëntatie op fase 3 in de PLG ontwikkeling
- ontwikkelingen initiëren rondom de Michaela concept school m.b.v. de Marzano Roadmap en het Michaela concept schoolplan
- Aanbod koppelen aan doelen en borgen.  (scripts ontwerpen en implementeren ; lesovergangen / efficiënte leertijd / digibordgebruik / eten /

drinken)
- Richting geven aan en borgen van afspraken rondom integratie nieuwkomers, aanbod gekoppeld aan doelen borgen.
- Doelen Marzano Roadmap realiseren en volgende stappen initiëren.

Doelen PLG / Leerteams

De indeling van de leerteams blijft een beetje zoeken. In schooljaar 2022 / 2023 proberen we opnieuw een andere indeling uit.
We vinden het belangrijk dat leerkrachten regulier en nieuwkomers ook momenten hebben om gezamenlijke afspraken te maken. Dit maakt dat we de
indeling behouden m.u.z. van groep 3. Dit heeft komend jaar vooral te maken met het onderwerp van de eerste onderzoeksvraag in groep ½ (observatie
instrument kleuters) . Groep 3 zal aansluiten bij leerteam middenbouw.
We kiezen ervoor om een vaste dag te plannen voor de leerteams. (sept- jan_ dinsdag leerteam  en febr- juni donderdag leerteam) (Middenbouw leerteam
donderdag ™ december, vanaf januari op de dinsdag)
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De opzet is drie weken overleg binnen het leerteam, in de vierde week overleg ontwikkelgroepen en leerteam Nieuwkomers. Dit wordt op deze manier
opgenomen in de jaarkalender.
Parttimers die op die dag werken sluiten aan bij het leerteam (dus voor de helft van de tijd) . Op deze manier blijft de onderzoeksgroep stabiel.

In september hebben we de indeling aangepast. Leerkrachten nieuwkomers sluiten 15 minuten aan bij het leerteam om vervolgens verder te gaan met eigen
jaarplan. Rond de herfstvakantie wordt dit geevalueerd.

-
- Vanuit data bewustzijn afspraken maken op onderwijsaanbod
- Actie onderzoek op grond van data.
- Team informeren betreft onderzoeksvragen en opbrengst
- Rekenplan aanpassen en up to date houden; afspraken automatiseren voortzetten en borgen.
- Oriënteren op nieuwe / andere  vorm van collegiale consultatie en feedback
- Edi afronding - volgens afspraak ‘22
- Michaela concept school- ervaringen delen rondom de toolbox en afstemming routines
- regels, routines en afspraken (A4 beknopte versie nalopen - zie bijlage)
- -uitwerking / ervaringen delen scripts gestart studiedag 31-8-22  (eten / drinken - uitdelen materialen - leswissel)
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Doelen Ontwikkelteams
- Per ontwikkelgroep worden doelen gesteld. De ontwikkelgroep is verantwoordelijk voor schoolbrede ontwikkeling ( evidence based) binnen de

kaders.
- De ontwikkelgroep haalt input op bij het team en zorgt voor voldoende draagvlak om volgende stappen te maken (tijdens teambijeenkomsten en

studiedagen)
- De ontwikkelgroep informeert het team en evalueert tijdens teambijeenkomsten en / of studiedagen.
- De ontwikkelgroep is verantwoordelijk voor eventuele implementatie na goedkeuring directie.

We werken komend schooljaar met de volgende ontwikkelgroepen;
-Ontwikkelgroep Focus PO (in combinatie met onderwijsplannen)
-Ontwikkelgroep Taal / lezen / woordenschat
-Ontwikkelgroep Rekenen
-Ontwikkelgroep 5 gelijke dagen
-Ontwikkelgroep ICT / rapporten
-Ontwikkelgroep Burgerschap

Daarnaast vormen de leerkrachten nieuwkomers een aparte ontwikkelgroep. Zij houden zich bezig met de verbeterpunten en ontwikkelpunten uit Jaarplan
Nieuwkomers 22/23.
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Conceptkeuze Michaela Conceptschools, implementatie jaar 2
Speerpunt: We staan voor het beste onderwijs met de focus op leren en gedrag
Aanspreekpunt: Eerste aanzet voor vervolgstappen worden besproken in het visieteam, daarnaast is iedereen verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemaakte
afspraken en het aanspreken en helpen van elkaar. Ideeën kunnen ook ontstaan binnen de leerteams. De procesbegeleideres zijn verantwoordelijk voor het bespreken en
breder uitzetten daarvan binnen het visieteam.  Leidend in vervolgstappen en keuzes is de Marzano Roadmap 22/23.
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:
Wat willen we bereiken?
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat
ons doel bereikt is?

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om ervoor te zorgen dat het doel inderdaad
bereikt wordt?

CHECK/ evaluatie –
bewaakproces
Klopt de aanpak?

ACT/Hoe verder?
Wat kan beter
n.a.v.
evaluatie/wat
pakken we op?

- Hoge verwachtingen, visie op
leren, Visie op Gedrag levend
houden, iedereen kan dit
uitleggen en uitdragen

- Standaard Toolkit wordt door
iedereen ingezet

- Zo werken wij...borgen en
bijhouden van afspraken.

- Vervolgstappen worden
gezet a.h.v. Marzano
Roadmap.

- Nieuwe scripts worden
ontwikkeld (o.a. voor eten /
drinken- leswisselingen)

Het kernteam heeft de opleiding afgerond Michaela / HPS bij Academica. Zij
blijven verbeterpunten initiëren en informatie / kennis delen, draagvlak creëren
en evalueren. Alle doelen zijn omschreven in de Marzano Roadmap. (zie bijlage)

Studiedagen worden gebruikt om informatie te delen en input op te halen.
Gedragsregels, routines en afspraken worden schoolbreed gemaakt en
uitgevoerd. Gedragsspecialist voert klassenobservaties uit m.b.t. routines,
pedagogisch klimaat en toolbox. Collegiale consultatie wordt ingezet op
afstemming afspraken en routines.

Concretiseren hoge verwachtingen en gedragingen d.m.v. uitbreiding toolbox,
wat zien we elkaar doen? Hoe worden onze lessen nog sterker en beter op
elkaar afgestemd? We geven elkaar o.a. feedback n.a.v. klassenbezoeken en
collegiale consultatie.

Nieuwe medewerkers en stagiaires worden tijdens een bijeenkomst
geïnformeerd over onze manier van werken. Zij ontvangen een zo werken wij-
document.

Leerteams, iedere bijeenkomst staat Michaela Concept school ingepland. Het
gaat om het delen van ervaringen met elkaar en bespreken wat beter kan.
Studiedagen zijn ingepland in het jaarrooster o.a. op het onderwerp Michaela
Concept School.
Zo werken wij wordt gedurende het jaar bijgehouden en uitgebreid door het
visieteam, aangepast indien nodig en gedeeld.

Concrete activiteiten,
gedragingen en
vernieuwingen worden
continu getoetst aan de
hand van dit
gedachtegoed. Als dit is
wat we beloven, doen we
dan de juiste dingen?

De Marzano Roadmap is
leidend in de
vervolgstappen.
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Professionalisering data bewustzijn en monitoring, jaar 2
Speerpunt: Analyseren van data waardoor het onderwijs verder verbeterd. Zicht op ontwikkeling middels observatie instrument groep 1/ 2. Zicht op ontwikkeling middels
oriëntatie volgsysteem Nieuwkomers
Aanspreekpunt: Ontwikkelgroep Focus PO, KC

PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:
Wat willen we bereiken?
Welke concrete resultaten willen we zien,
willen we kunnen zeggen dat ons doel
bereikt is?

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om ervoor te zorgen dat het doel inderdaad
bereikt wordt?

CHECK/ evaluatie –
bewaakproces
Klopt de aanpak?

ACT/Hoe
verder?
Wat kan beter
n.a.v.
evaluatie/wat
pakken we op?

- Het team heeft kennis genomen
van het instrument Focus Po voor
registratie van de opbrengsten
wat betreft doel beheersing en
kan deze data duiden.

- Het team leert data te duiden,
koppelen aan interventies, op
school- en groepsniveau
analyseren

- Leerteams professionaliseren in
data-bewustzijn gekoppeld aan
curriculum bewust zijn.

- Scol analyse en bevindingen
koppelen aan Kwink en inzetten
van interventies (evt
schoolbreed) (gedragsspecialist)

- Leerteam onderbouw oriëntatie
en implementatie op observatie
instrument (ontwikkelgroep VVE)

- Gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de
opbrengsten en analyse van de
schoolopbrengsten.

De ontwikkelgroep Focus PO maakt een plan van aanpak om de doelen te
kunnen behalen.

De voorwaarden om de implementatie van het instrument Focus PO  tot een
succes te brengen ;
-Het team heeft de theoretische basiskennis van het Opbrengstgericht
Passend Onderwijs (OPO)
-Het lezen en interpreteren van de groepsopbrengsten in het ‘School’
gedeelte (vaardigheidsgroei). Ttijdens de schoolbespreking: de leerkrachten
krijgen de gelegenheid om naar de resultaten te kijken, een voorbeeld van
good practice op schoolniveau en zelfstandige koppeling naar groepsniveau
met het doel om de groepsresultaten te analyseren, te interpreteren en te
vertalen naar een groepsaanpak.
-Planmatig werken aan de cruciale leerdoelen (meerdere bijeenkomsten
waarin geleerd wordt hoe en waar gezamenlijk mee geoefend wordt.
-Gebruik kunnen maken van de registratie- en planningstool in Focus PO in
het ‘Groep’ gedeelte (respons op de leerroute)
-Structureel tijd inruimen voor groep 3-8 leerkrachten om van en met elkaar
te leren
-Draagvlak vergroten door het inzicht in mogelijkheden en voordelen van het
programma te geven
-We vergroten het eigenaarschap voor analyse en vastlegging interventies.

De ontwikkelgroep is
verantwoordelijk voor het
tijdig inplannen van
teambijeenkomsten en / of
reservering van tijd op
studiedagen.

KC monitort samen met de
ontwikkelgroep Focus PO
en koppelt terug naar
visieteam en directie.

Procesbegeleider leerteam
OB houdt de vorderingen
bij omtrent het onderzoek
en de inzet observatie
instrument groep ½.
Terugkoppeling vindt plaats
samen met KC en directie
binnen het visieteam.
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- Leerlingen groep 1 /2 worden in
een doorgaande lijn
geobserveerd d.m.v. de cruciale
leerdoelen.

- Team nieuwkomers oriënteert
zich op een volgsysteem voor
nieuwkomers
(zie jaarplan Nieuwkomers)

De ontwikkelgroep Focus PO bereidt de schoolbesprekingen voor.
Kennis overdragen en begeleiden van team / leerteams bij vraagstukken.
Vastleggen afspraken onderwijsplannen. (Rekenplan, woordenschat,
technisch lezen)

De ontwikkelgroep implementeert analyseformulier voor meerdere
vakgebieden , mede als input voor de diepteanalyse schoolbreed.
Begeleiden van het analyseren data tijdens de schoolbesprekingen op
leerteam niveau en groepsniveau.

Leerteam onderbouw oriënteert en implementeert  een nieuw observatie
instrumenten voor groep 1/ 2. Invoering schooljaar 22/23.

Leerteam OB:  Onderzoek naar kleutervolgsystemen die passen bij de visie
en het onderwijs van de Hugo de Grootschool.
Onderzoeken wat andere collega’s in het werkveld gebruiken als
kleutervolgsysteem en hoe hen dat bevalt.
2 Kleutervolgsystemen worden uitgekozen en uitgeprobeert / nader
onderzocht. Hierna volgt een evaluatie, keuze en implementatie.
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Vakinhoudelijk  Taal;  woordenschat  / begrijpend lezen, jaar 2 - professionalisering
Speerpunt: Verbeteren van de resultaten  begrijpend lezen  / woordenschat.
Aanspreekpunt: Ontwikkelgroep Taal / Lezen

● *KC sluit aan op verzoek of afspraak. De leesconsulenten informeren het team rondom leesmotivatie.

PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:
Wat willen we bereiken?
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat
ons doel bereikt is?

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om ervoor te zorgen dat het doel inderdaad
bereikt wordt?

CHECK/ evaluatie –
bewaakproces
Klopt de aanpak?

ACT/Hoe verder?
Wat kan beter n.a.v.
evaluatie/wat pakken we
op?

We behalen de gestelde ambities op
lezen/begrijpend lezen.
Lezen 2023;
1F 100%
2F 60% (Ambities 2F moeten
worden bijgesteld door KC / dir)

We komen tot een kader van
waaruit begrijpend lezen en
begrijpend luisteren voor groep 1 ™
8 vorm gegeven kan worden. (incl
nieuwkomersonderwijs)

Effectieve instructies op begrijpend
lezen / luisteren.
Teamscholing door KPC groep en
ondersteuning voor de
ontwikkelgroep Begrijpend lezen om
vervolgstappen te kunnen maken.

- Implementatie jaar 3
Taalrex

- Borging kwaliteitskaart
- Taalmozaïek

De ontwikkelgroep Taal / Lezen onderzoekt samen met de expertise van de
KC groep verbeterpunten voor het schoolbrede aanbod / aanpak
woordenschat  / begrijpend lezen.
Er wordt een verbeterplan met tijdspad ontwikkeld en teambreed gedeeld.

Er wordt expertise middels de KPC groep gedeeld met de ontwikkelgroep en
met het team d.m.v. teamscholing op studiedagen. Deze zijn gepland op de
jaarkalender.

Het taal / leesplan wordt opgedeeld in deelstappen:
De ontwikkelgroep brengt het technisch leesplan onder de aandacht en het
plan voor de boekenkringen in de doorgaande lijn. We starten met de
boekpromotie in de doorgaande lijn.Dit wordt tijdens de startbijeenkomst
besproken.

Borging Taal Rex en Taalmozaïek wordt voltooid. Dit wordt gekoppeld aan: Zo
doen we dat op de Hugo. Kwaliteitskaart woordenschat wordt gekoppeld aan
taalmozaïek, Taal Rex.

Onderwijsplannen completeren
De ontwikkelgroep onderzoekt de manier van woordenschat aanbieden en
koppelen de juiste manieren vast in een kwaliteitskaart. Er wordt een
kwaliteitskaart woordenschat gemaakt.

Nieuwe citotoetsen
woordenschat afnemen
groep 3 ™ 8

Deze ontwikkelgroep kan
in de toekomst (na 2022
/ 2023) onderzoeken wat
de winst kan zijn van de
inzet van
schooltaalwoorden van
LOGO 3000 groep 4-5.
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Vakinhoudelijk: Rekenen, jaar 1 - oriëntatie
Speerpunt: Verbeteren van de resultaten rekenen, een eerste aanzet naar onderzoek en afstemming wordt gedaan.
Aanspreekpunt: Ontwikkelgroep rekenen
*KC sluit aan op verzoek of afspraak.

PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:
Wat willen we bereiken?
Welke concrete resultaten willen we zien, willen we
kunnen zeggen dat ons doel bereikt is?

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om ervoor te
zorgen dat het doel inderdaad bereikt wordt?

CHECK/ evaluatie –
bewaakproces
Klopt de aanpak?

ACT/Hoe verder?
Wat kan beter n.a.v.
evaluatie/wat pakken we op?

Doel is betere afstemming tussen doelen, aanbod en
afspraken oefenstof, rekentaal om de resultaten te kunnen
verhogen.

Deze ontwikkelgroep doet onderzoek naar de volgende
zaken:

-Er is behoefte vanuit de leerkrachten aan een betere
afstemming tussen doelen en aanbod. Wat zou hierbij
kunnen helpen?

-Er zijn vraagtekens bij de verwerking van het aanbod en
de oefenstof, de frequentie van de oefenstof en de
doorgaande lijn in aanbod. Wat zijn wensen en
mogelijkheden?

Hoe kunnen we het extra oefenen van de doelen
wegzetten in een doorgaande lijn van werkwijze, aanbod?
-Hoe kunnen we de rekentaal nog beter op elkaar
afstemmen en zorgen dat de taal geen belemmering wordt
bij het toepassen of verwerken.

De ontwikkelgroep stelt een plan van aanpak op
rondom de oriëntatievragen en onderzoek en
deelt deze met KC / directie.

Gezamenlijk worden keuzes en prioritering
aangebracht en een tijdspad opgesteld. Dit
wordt gedeeld met het team.
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Organisatieontwikkeling
PLG, jaar 2

Speerpunt: We zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen en resultaten.
Door op deze manier te werken behouden we focus op leren en gedrag en werken we vanuit een professionele verbetercultuur.
Aanspreekpunt: Het hele team
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:
Wat willen we bereiken?
Welke concrete resultaten willen we zien,
willen we kunnen zeggen dat ons doel bereikt
is?

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om ervoor te zorgen dat het doel inderdaad
bereikt wordt?

CHECK/ evaluatie –
bewaakproces
Klopt de aanpak?

ACT/Hoe
verder?
Wat kan beter
n.a.v.
evaluatie/wat
pakken we op?

- In het PLG dialoog verslag van april
2021 staat beschreven dat de Hugo
zich in fase 2 van de Plg ontwikkeling
bevindt. In dit schooljaar willen we in
ieder geval in fase 3 uitkomen.

- We onderzoeken wat hiervoor nodig
is en zorgen voor gezamenlijke taal.

- In de leerteams focus op EDI,
collegiale consultatie →, leerling
feedback/terugkoppeling

- Cyclisch werken aan een
onderzoeksvraag

- Feedback aan leerling en Team
onderling (samenwerkcultuur)

- Elkaar teambreed  informeren op
afgesproken momenten

We oriënteren ons op een vijf gelijke dagen
model. We onderzoeken wat een juist
startmoment is voor de organisatie en wat er
op weg daar naar toe nog nodig of helpend is.
Er wordt een voorstel / tijdspad gemaakt.

Gezamenlijke team momenten zijn ingepland om elkaar te informeren over
de ontwikkelingen en onderzoeksvragen.
Implementatiejaar 2 van Ontwikkelgroepen, met een duidelijke opdracht
schoolbreed onderwerp.

Collegiale consultatie geeft aanleiding tot feedback geven en ontvangen.
Binnen de leerteams worden verschillende vormen van collegiale consultatie
uitgeprobeerd. Dit wordt teruggekoppeld binnen de leerteams en het
visieteam.

De procesbegeleiders en leerteams hebben begeleiding van Martine van
Warmerhoven in het opstellen van de onderzoeksvragen.
Format voor het leerteam is gedeeld met de verschillende leerteams.
Leerteams zijn opnieuw ingedeeld/samengesteld.

De ontwikkelgroep vijf gelijke dagen model maakt een tijdspad voor de
implementatie. Zij onderzoeken welke vragen nog beantwoord moeten
worden en hoe ouders hier in staan.
Bevindingen worden gedeeld met het team. Input wordt opgehaald.
Zij denken na over het betrekken van ouders, MR.
Zij denken na over realisatie, tijdspad, haalbaarheid en implementatieplan.
Indien plannen zover vorderen, is deze groep medeverantwoordelijk voor de
implementatie.

Om verder uit te
werken binnen het
visieteam;

Klassenconsultatie
vormgeven
Stappen rondom Edi

Feedbackgesprekken-
hoe krijgt dit
structureel vorm
binnen de
professionele
organisatie?
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Implementatie  ICT / rapporten (jaar 2)
Speerpunt:Implementatie digitaal schoolrapport en inzet ICT in de doorgaande lijn
Aanspreekpunt: Ontwikkelgroep ICT

PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:
Wat willen we bereiken?
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat ons
doel bereikt is?

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om ervoor te zorgen dat het doel inderdaad
bereikt wordt?

CHECK/ evaluatie –
bewaakproces
Klopt de aanpak?

ACT/Hoe verder?
Wat kan beter
n.a.v.
evaluatie/wat
pakken we op?

We oriënteren ons op de efficiëntie en
inzet van ICT middelen passend bij ons
onderwijs

- We implementeren een digitaal
rapport waarin teamleden
begeleidt worden met het
werken hiermee.

- Er zijn afspraken gemaakt over
de wijze waarop het rapport
wordt ingevuld passend bij de
visie op leren en hoge
verwachtingen.

- Afspraken worden vastgelegd in
een kwaliteitskaart

- doorgaande lijn ICT onderwijs

-Oriëntatie op digitale geletterdheid.
Waar kan, wordt er een onderwerp
gekozen rondom ICT op de Hugo in de
doorgaande lijn.

Er is een ontwikkelgroep ICT ontwikkeling samengesteld. Zij hebben onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden en wensen betreft een digitaal rapport en inzet
van een doorgaande lijn (evidence based) . Zij zijn verantwoordelijk voor een
keuze en de implementatie van het digitale rapport.
Deze groep maakt de keuze voor het middel en informeert team over keuze,
argumentatie en werkwijze. Zij halen input op bij het team (tijdens
teambijeenkomsten) over de inhoud van het rapport.
Zij komen met een eenduidig voorstel in de doorgaande lijn.
Implementeren de digitale rapporten waarbij tijdsinvestering rondom keuzes
het moment van invoering bepaalt.
Er moet voldoende tijd zijn voor de invoering, het eigen maken van werkwijze
en ondersteuning.

Aan het einde van dit schooljaar is er minimaal 1 keer het nieuwe digitale
rapport ingevuld en meegegeven.

Kerndoelen digitale geletterdheid
Voor digitale geletterdheid zijn er op dit moment nog geen wettelijk
vastgestelde kerndoelen. In de loop van 2022 wordt waarschijnlijk gestart met
de actualisering van de kerndoelen voor alle leergebieden. Digitale
geletterdheid wordt daarin meegenomen. Net als voor de andere leergebieden
in het primair onderwijs heeft SLO de inhoud bij digitale geletterdheid (voor
zowel kennis, vaardigheden als houding) geformuleerd in de vorm inhoudslijnen
met aanbod doelen. Dit vormt de basis voor de orientatie op  een doorgaande
lijn op de Hugo.

Bij aanvang schooljaar
(voor oktober 22) wordt
samen met directie
momenten ingepland
op teambijeenkomsten
en / of studiedagen
voor de implementatie.

Er wordt tevens overleg
gevoerd over
bijbehorende kosten
met oog op de
begroting.
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Orientatie Burgerschap (jaar 1)
Speerpunt: We hebben een duidelijke visie op burgerschap en maken aanbod inzichtelijk. Daarnaast completeren we het aanbod in de doorgaande lijn wanneer er hiaten
ontstaan. Team wordt meegenomen in werkwijze, aanpak en taal.
Aanspreekpunt: Ontwikkelgroep burgerschap / ambassadeurs burgerschap / visieteam / team
PLAN/ Ambitie/ Doel/ Indicatoren:
Wat willen we bereiken?
Welke concrete resultaten willen we
zien, willen we kunnen zeggen dat ons
doel bereikt is?

DO/ Aanpak
Welke maatregelen nemen we om ervoor te zorgen dat het doel inderdaad
bereikt wordt?

CHECK/ evaluatie –
bewaakproces
Klopt de aanpak?

ACT/Hoe verder?
Wat kan beter
n.a.v.
evaluatie/wat
pakken we op?

We hebben een duidelijke visie op
burgerschap die past bij onze visie op
leren en gedrag.( Visie van Flores is
tevens leidend)

De visie wordt teambreed gedragen.

We spreken dezelfde taal als het gaat om
burgerschap, passend aanbod en de
keuzes die we hierin maken.

Er is een overzicht van alle activiteiten
(aanbod) en bijbehorende doelen in de
doorgaande lijn op dit gebied.

-Er wordt een kwaliteitskaart vieringen
opgesteld in samenspraak met de
betreffende werkgroep.

De ontwikkelgroep Burgerschap maakt een tijdspad voor de te onderzoeken
vragen.
Bevindingen worden gedeeld met het team. Input wordt opgehaald.
Zij denken na over het betrekken van ouders, MR. De ontwikkelgroep heeft de
volgende opdracht;
-Inzichtelijk maken aan welke wettelijke eisen we moeten voldoen. (zowel voor
regulier- als nieuwkomersonderwijs)
-Inzichtelijk maken aan welke eisen we voldoen,  in welke groepen en welke
doelen we hiermee behalen.
-Completeren van leerlijnen, aanbod, passend bij de visie van de Hugo.

Zij denken na over realisatie, tijdspad, haalbaarheid en een eventueel
implementatieplan. Gedragsspecialist is vrij om extra tijd hiervoor op de daarvoor
bestemde dagen in te plannen.  Indien plannen zover vorderen, is deze groep
medeverantwoordelijk voor de implementatie.

Gezamenlijke team momenten zijn ingepland om elkaar te informeren over de
ontwikkelingen en onderzoeksvragen.

De eerste stap in de planning van feesten / vieringen is gemaakt door deze vast te
leggen op de jaarkalender. De manier waarop we willen vieren hangt nauw samen
met de visie op leren. Deze borging / te maken kwaliteitskaart wordt in
samenspraak met de verantwoordelijke viering groep opgesteld.

Terugkoppeling vindt
plaats samen met KC
en directie binnen het
visieteam.

Jaarplan schooljaar 22 / 23  - versie 1.0 Hugo de Grootschool



17

Inzet Marzano Roadmap op de Hugo de Grootschool 22/23
Opgesteld juni  2021 / 2022 - Stand van zaken

Als we kijken naar de Marzano Roadmap zijn we op veel onderdelen van de basis op orde vooruit gegaan naar een Goed presterende school en op sommige onderdelen op

gewenst niveau High Performing School.  De oranje gekleurde vakken geven aan waar we de afgelopen twee jaar aan gewerkt hebben.

1.1 Een haalbaar en gedegen programma De basis op orde

1.2 Uitdagende doelen en effectieve feedback De basis op orde

1.3 Betrokkenheid ouders en gemeenschap De basis op orde

1.4 Veilige en ordelijke omgeving High Performing

1.5 Collegialiteit en professionaliteit Goed presterende school - behoeft blijvende aandacht

2.1 Sturing en herontwerp programma De basis is op orde

2.2 Pedagogisch handelen en klassenmanagement High Performing

2.3 Didactische aanpak De basis is op orde

3.1 Thuissituatie De basis is op orde

3.2 Achtergrondkennis Goed presterende school

3.3 Motivatie De basis is op orde

In dit document noteren we welke stappen zijn gezet en welke vervolgstappen we willen nemen komend schooljaar.

In schooljaar 2022/2023 zetten we in op 1.1 een haalbaar gedegen programma, 1.2 uitdagende doelen en effectieve feedback en 2.3 didactische aanpak.

Schooljaar 2023/2024 wordt ingezet op 1.3 betrokkenheid van ouders en gemeenschap, 2.1 sturing en herontwerp programma, 31.1 thuissituatie, 3.3

motivatie.

Door de Marzano Roadmap als middel te gebruiken, behouden we focus, prioritering en zorgen we ervoor dat vervolgstappen inzichtelijk worden en

behapbaar blijven.
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Marzano
Roadmap

De weg naar een High
Performing School ’The

Michaela Way’

De basis op orde Goed presterende School High Performing MC-School

‘De randvoorwaarden scheppen voor
schoolontwikkeling’

‘De school
goed laten
presteren’

‘Het best mogelijke onderwijs bieden
voor alle leerlingen’

Schooln
ive
au

Een haalbaar en
gedegen

programma
(1.1)

Cruciale doelen vormen het uitgangspunt
voor het curriculumontwerp.
Leermaterialen en methodes zijn
zorgvuldig gekozen en worden effectief
gebruikt door leerkrachten. Naast
cognitieve ontwikkeling is er aandacht voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling van
leerlingen, al dan niet in relatie tot actuele
maatschappelijke (politieke) discussies of
ingrijpende gebeurtenissen in de wereld. In
het curriculumontwerp is rekening
gehouden met de frequente herhaling en
automatisering van de belangrijkste
vakspecifieke kernconcepten en
-vaardigheden.

Het curriculum is per jaar, per periode en
per thema uitgewerkt in concrete, haalbare
en meetbare leerdoelen. Het curriculum
garandeert voor elke leerling een
basisniveau van geletterdheid en
gecijferdheid om succesvol deel te kunnen
nemen aan een vervolgopleiding en de
samenleving. Leerlingen krijgen de nodige
kennis mee om de wereld om hen heen en
de historie daarvan goed te kunnen
begrijpen. De schoolleider faciliteert
leerkrachten om periodiek onderdelen van
het curriculum te heroverwegen en waar
wenselijk te herinrichten.

Leerkrachten kennen de leerlijnen en
cruciale leerdoelen van de
basisvakken (kennen deze ook van
de groep ‘ervoor’ en de groep ‘erna’).
Leerkrachten hebben goed zicht op
de leerlijnen van de aangrenzende
vakgebieden.
Formatief en summatief toetsen
wordt beiden gericht ingezet, met een
duidelijk (didactisch) doel.
Het schoolteam is zich bewust van de
invloeden van sociaaleconomische
en culturele achtergrond van
leerlingen en garandeert
schoolsucces onafhankelijk daarvan.
Naast cognitieve vaardigheden
oefenen leerlingen doelmatig met
communicatieve vaardigheden en
samenwerkingsvormen.

Waardering: De basis op orde
Dit blijkt uit:
schooljaar 2020/2021:
Er wordt gewerkt met moderne methodes. Dit schooljaar is er kennis gemaakt met de methode Kwink voor sociaal emotioneel
leren.. Oriëntatie vindt plaats in alle

groepen. In het onderwijsplan rekenen zijn afspraken gemaakt welke doelen er op het gebied van automatiseren 100 % behaald
worden. Iedere groep oefent dit dagelijks ( bepaalde perioden. Dit wordt regelmatig getoetst om te kijken hoe ver de leerlingen
zijn.  Cruciale leerdoelen van Helder zijn gedeeld met het team.
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schooljaar 2021/2022:
De methode Kwink wordt geïmplementeerd in alle reguliere groepen. De gedragsspecialist observeert in iedere groep een les van
Kwink. Ouders worden betrokken bij de Kwinklessen door het meegeven van de Koelkast poster 4x per jaar. Op die poster wordt
de aangeboden lesstof kort samengevat en wordt een spelactiviteit gepromoot.

Twee studiedagen Focus Po zijn geweest voor het team. Hierbij is gekeken naar de cruciale leerdoelen rekenen. De middenbouw
heeft hiermee geëxperimenteerd. Voor volgend schooljaar kijken we hoe hiermee verder gewerkt kan worden.

schooljaar 2022/2023:
Een haalbaar en gedegen programma wordt een aandachtspunt voor dit schooljaar. Studiedagen worden ingezet op dit
onderwerp. Aan de resultaten van de eindtoets zien we dat hier beter naar gekeken moet worden. Onze ambities op 1F niveau (
100% score op 1F voor rekenen, taalverzorging en lezen) zijn afgelopen schooljaar niet gehaald. In de CET analyse wordt gezocht
naar oorzaken en worden handelingsadviezen opgesteld voor dit schooljaar. Verdere verdieping in het gebruik van de cruciale
leerdoelen middels Focus Po. Dit wordt uitgebreid naar de groep 6. Doel: Goed presterende school.

Uitdagende
doelen en
effectieve
feedback

(1.2)

Leerkrachten baseren hun lesplan op
concrete lesdoelen en communiceren deze
ook op een begrijpelijke manier met de
leerlingen. Leerkrachten controleren of alle
leerlingen de leerdoelen behalen, zo niet
wordt er actie ondernomen. In de
begeleiding van leerlingen weten
leerkrachten de belangrijkste principes van
effectieve feedback toe te passen. Met
periodieke summatieve toetsen wordt in
kaart gebracht hoe de prestaties van elke
leerling vorderen en of er reden is tot de
intensivering of uitbreiding van de geboden
ondersteuning. Leerlingen die achterblijven
wordt extra ondersteuning geboden.

Er wordt niet gedifferentieerd in
leerdoelen, maar in de mate van
ondersteuning. Met (korte) formatieve
toetsmomenten wordt voorgaande
kennis opgehaald, controleren docenten
regelmatig op begrip en voorzien zij de
leerlingen van de nodige feedback.
Leerlingen gaan pas ‘verder’ wanneer de
actuele leerstof voldoende wordt beheerst
(mastery learning). De school houdt data bij
m.b.t. het bereiken van de leerdoelen met
het doel de leerrendementen te verbeteren.
In de leeractiviteiten wordt een diversiteit
aan feedbackmechanismen toegepast.
Leerlingen die zich heel snel ontwikkelen,
krijgen verrijking aangeboden.

Leerkrachten gaan bij belangrijke
actuele maatschappelijke
gebeurtenissen met de leerlingen
in kritische dialoog en proberen
deze gebeurtenissen samen
vanuit verschillende perspectieven
te verklaren, begrijpen en te
waarderen. Zo worden leerlingen
uitgedaagd hun kennis toe te
passen in complexe doch reële
contexten. Leerkrachten hanteren
voor de toetsing van
non-cognitieve vaardigheden
gezamenlijk ontwikkelde rubrics of
andere formatieve toetsvormen die
periodiek worden gecontroleerd op
validiteit en betrouwbaarheid.
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Waardering:De basis  is op orde
Dit blijkt uit:
schooljaar 2022/2023 wordt hier expliciet naar gekeken en ontwikkeldoelen voor opgesteld. Studiedagen worden mede rond dit
thema ingericht. Planning en aanbod volgt nog.

Betrokkenheid
van ouders en
gemeenschap

(1.3)

Schoolleiding en leerkrachten zien ouders
als partners in leren en onderwijzen.
Ouders worden goed geïnformeerd over
de ontwikkeling van hun kind. Ouders
krijgen tips om hun kinderen goed
voorbereid naar school te sturen. De
gemeenschap wordt actief betrokken bij
(extra curriculaire) schoolactiviteiten,
vieringen en evenementen. Er zijn heldere
afspraken met ouders (en evt. winkels en
bedrijven in de buurt) van de school over
orde en gedragsregels.

Gezamenlijke doelen worden benadrukt en
gecommuniceerd met de omgeving. Er zijn
intervisies met het vervolgonderwijs en/of
het werkveld ten behoeve van de
wederzijdse aansluiting. Ouders worden op
school uitgenodigd hun specifieke expertise
in te brengen en/of hand- en spandiensten
te verrichten. De culturele en natuurlijke
omgeving van de school wordt effectief
ingezet ter ondersteuning van
lesprogramma’s. Leerlingen leveren
periodieke bijdragen aan maatschappelijke
of lokale problematiek of initiatieven.

De school en zijn stakeholders vormen
een hechte gemeenschap van
onderwijzers en opvoeders met
gedeelde normen en waarden. Er zijn
afspraken en gezamenlijke activiteiten
in samenwerkingen met het
vervolgonderwijs of werkplek om de
aansluiting te optimaliseren en uitval
van leerlingen te minimaliseren. De
school onderhoudt duurzame
samenwerkingsverbanden met
regionale (overheids-)instanties,
bedrijven, en/of zorgcentra ten
behoeve van verrijkende (extra
curriculaire) schoolactiviteiten.

Waardering: De basis is op orde
Dit blijkt uit:
Ouders worden als partner gezien en betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Er zijn afspraken over de
informatieverstrekking en contactmomenten.

In schooljaar 2021 / 2022 zijn we gestart met de ouderbezoekweek (kijken in de klas tijdens de lessen) .
Schooljaar 2023/2024 worden plannen verder uitgewerkt om te komen tot High Performing MC-school.
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Marzano
Roadmap

De weg naar een High
Performing School ’The

Michaela Way’

De basis op orde Goed
presterende

School

High Performing MC-School

‘De randvoorwaarden scheppen voor
schoolontwikkeling’

‘De school goed
laten presteren’

‘Het best mogelijke onderwijs bieden voor
alle leerlingen’

Schoolniv
eau

Veilige,
ordelijke

omgeving
(1.4)

Het schoolgebouw is hygiënisch en veilig
ingericht. De onderwijsruimtes zijn netjes
en overzichtelijk ingericht. Er zijn
protocollen voor noodsituaties (bv.
ontruiming) en ten alle tijden toegewijde
bedrijfshulpverleners aanwezig. Er zijn
duidelijke regels in de school die door alle
medewerkers worden nageleefd. De
school waarborgt de (verkeers-) veiligheid
in de directe omgeving van de school in
samenwerking met de lokale overheid.

Er geldt een ‘zero-tolerance’ beleid voor
pestgedrag. Inspraak van leerlingen wordt
actief georganiseerd (bv. leerlingenraad) en
leidt aantoonbaar tot verbeteracties. Er is een
vertrouwenspersoon waar leerlingen terecht
kunnen met vragen of zorgen. De inrichting
van de school is uitnodigend en staat ten
dienste van leren of sociale activiteiten.
Leerkrachten en leerlingen wordt aangeleerd
om kritisch te reflecteren op hun eigen gedrag
en de mogelijke effecten daarvan op de
omgeving.

De ruimtes zijn waar nodig doelmatig
aangekleed en ingericht op het
onderwijzen van specifieke vakgebieden.
Ruimtes zijn niet overmatig aangekleed
met versieringen die de aandacht van
leerlingen trekken en/of hen kunnen
afleiden. Leerlingmentoren en
leerlingmediators worden ingezet om
onderwijsactiviteiten te organiseren en
conflicten te hanteren of te voorkomen.

Waardering: High Peforming MC-school(m.u.v. leerlingmediators)
Dit blijkt uit:
schooljaar 2020/2021:
Met de leerkrachten samen is gekeken naar de inrichting van de lokalen en de gangen. Er zijn schoolbreed afspraken gemaakt over het
ophangen van jassen en tassen. Ook mutsen, sjaals en dergelijke worden netjes opgeruimd. De inrichting van de hal en bibliotheek is
opnieuw bekeken. Er is een extra werkruimte gemaakt op de gang. De ontruiming wordt jaarlijks geoefend en geëvalueerd. De
brandweer voert jaarlijks controle uit; controle van bereikbaarheid van de vluchtroutes, tussendeuren gesloten, lampen van de
vluchtroutes en blusapparatuur. Jaarlijks wordt hier een verslag van gemaakt. Bedrijfshulpverleners worden jaarlijks geschoold. Protocol
goed gedrag & anti-pesten is gemaakt. Nieuwe toiletten in een deel van het gebouw gerealiseerd. Door ouders van de o.a. de MR is de
verkeersveiligheid aangekaart bij de gemeente.

schooljaar 2021/2022:
Schoolveiligheidsplan is opgesteld en gedeeld met het team. De anti pestcoördinator heeft het anti-pestprotocol geactualiseerd en
besproken binnen het Team. MR heeft goedkeuring verleend aan het schoolveiligheidsplan. Anti pestcoördinator en interne
vertrouwenspersoon zijn langs alle groepen geweest.
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Tijdens het invullen van de (leerling)scol kunnen leerlingen aangeven om in gesprek te willen met de eigen leerkracht of interne
vertrouwenspersoon. Alle groepen hebben eenduidige inrichting van de whiteboarden. Hierover zijn afspraken gemaakt. In de hal wordt
regelmatig met groepjes kinderen gewerkt aan de ronde tafels. Leerlingen van groep 8 worden iedere ochtend ingezet om de bibliotheek
te openen voor alle kinderen. Ze zijn opgeleid om de kinderen te kunnen helpen met het uitzoeken van leesboeken en kunnen de
computer bedienen om de boeken uit te lenen. Goede lezers van groep 7 en 8 worden ingezet om lezers uit lagere groepen te helpen
met het lezen. ( doel: leeskilometers maken en goed voorbeeldgedrag) Nieuwe leerkrachten, onderwijsassistenten en stagiaires zijn
meegenomen in de manier van werken op de Hugo de Grootschool. Er is een busparkeerplaats gerealiseerd waar de bus van het AZC kan
parkeren. Dit zorgt voor meer verkeersveiligheid in de straat.

schooljaar 2022/2023:
Aandacht voor schoonmaak van het gebouw. Nieuwe aanbesteding van het schoonmaken vanuit de Stichting. Inspraak van leerlingen
wordt op vaste momenten geregeld ( i.p.v. incidenteel). Dit wordt opgenomen in het jaarplan. Er wordt een kwaliteitskaart gemaakt voor
het inzetten van leerlingen groep 7 en 8 in de lagere groepen. Hierbij wordt goed gekeken naar de verhouding zelf leren/ ondersteunen
van anderen om de onderwijstijd/ efficiënte lestijd goed te waarborgen. Door het gebruik van de methode Kwink leren kinderen te
reflecteren op hun eigen handelen en het handelen van anderen. Regelmatig horen we de woorden: je gedraagt je als een Condor. Door
tweede jaar implementatie van Kwink, sociaal emotioneel leren, zien we meer gewenst gedrag en zijn kinderen beter aanspreekbaar op
ongewenst gedrag.

Collegialiteit
en

professionalite
it

(1.5)

Alle teamleden zijn in staat om de
schoolvisie op hoofdlijnen te reproduceren
en de belangrijkste implicaties hiervan op
hun dagelijks professioneel handelen te
benoemen. Alle teamleden in de school
hanteren een gezamenlijk eenduidig
vakjargon. Er is overeenstemming over de
betekenis van het onderwijskundige
concepten. Leerteams (i.c.m. MT) wisselen
goede voorbeelden uit en bevragen elkaar
op succesfactoren. Het is gebruikelijk om
effectieve feedback te geven en krijgen
van je collega’s om samen van te leren.

De schoolleider i.s.m. procesbegeleiders
betrekken teamleden actief bij de
doorontwikkeling en verdere onderbouwing
van de visie die bepalend is voor het maken
van keuzes op het gebied van leren, leren
organiseren, professionaliseren en
veranderen. Teamleden maken gebruik van
gedeelde ervaringen en/of leerlingresultaten
om zaken die opvallen in de ontwikkeling van
(groepen) leerlingen samen te identificeren.
Op basis van actuele vakliteratuur worden er
interventies uitgezet. Continue professionele
dialoog vindt plaats over de onderwijskwaliteit
en teamleden delen zorgen over de
ontwikkeling van leerlingen of de eigen
handelingsverlegenheid.

In professionele leergroepen/leerteams
werken en leren leerkrachten en
-ondersteunend personeel structureel,
cyclisch en onderzoeksmatig samen. Er
worden mogelijke verbeterpunten
geïdentificeerd op basis van data en
actuele onderwijswetenschappelijke
inzichten. Het leren en het lesgeven wordt
regelmatig gemonitord door middel van
klassenobservaties. Daarnaast is er ruimte
voor het oefenen van het professioneel
handelingsrepertoire (bv. op instructie- of
gesprekstechnieken) en het organiseren
van intercollegiale feedback daarop. De
bevindingen worden gecommuniceerd aan
collega’s en vormen het advies voor de
beleidsontwikkeling op school.
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Teamleden werken gericht aan persoonlijke
professionele ontwikkeling aan de hand van
geconstateerde uitdagingen. Er is een
speciaal inwerkprogramma voor nieuwe of
onlangs gestarte collega’s.

Waardering: Goed presterende school
Dit blijkt uit:
2020 / 2021
De visie is herijkt en wordt door het hele team gedragen. Ieder teamlid is in staat de visie in eigen woorden te kunnen omschrijven en te
vertellen. De visie is leidend voor alles (aanbod / aanpak / activiteiten / communicatie etc) . Er wordt gewerkt in leerteams. Er wordt
gezocht naar manieren van delen op teamniveau.

Schooljaar 2021 / 2022 - blijft speerpunt in 2022 / 2023
Het team werkt structureel in leerteams. Zij formuleren een concrete onderzoeksvraag n.a.v. de resultaten / schoolbespreking. Er
worden verbeterpunten geformuleerd evidence informed. Het team staat open voor collegiale consultatie en feedback om te leren van
en met elkaar.

We werken er naar toe dat de collegiale consultatie zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt en feedback gedeeld kan worden binnen
het leerteam en met directie.

Bevindingen van lesbezoeken zijn komend schooljaar altijd geënt op het oefenen van het professioneel handelingsrepertoire, het
inzetten op regels en routines en de gemaakte afspraken. Dit schooljaar is er gestart met Ontwikkelgroepen. Iedere ontwikkelgroep heeft
een duidelijke opdracht en doelstelling meegekregen. De ontwikkelgroepen houden het team op de hoogte tijdens teambijeenkomsten,
tussenevaluatie en eindevaluatie. Ook vragen zij waar nodig input aan de teamleden.

We behouden vaste team momenten om elkaar te kunnen informeren en bevragen.

Vanaf schooljaar 2021/2022 zijn er bijeenkomsten gehouden voor nieuwe medewerkers en stagiaires. Schooljaar 2022/2023 wordt dit
voortgezet en uitgebreid met de vakdocenten van de verlengde leertijd en voor de vrijwilligers/begeleiders van de Hugo University. Ook
wordt deze bijeenkomst/inwerkprogramma vaker herhaald.
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Leerkracht
nivea
u

Sturing en
herontwerp
programma

(2.1)

Het schoolteam discussieert regelmatig
over de kwaliteit van lesmethoden,
-materialen of activiteiten en het
MT/Leerteams evalueren cyclisch het
gebruik of aanschaf daarvan. De
vakspecifieke leerlijnen zijn voorzien van
een degelijk lesprogramma. Verouderde of
niet-relevante onderdelen van het
lesprogramma worden zo nu en dan
geschrapt of vervangen. Er heerst een
besef dat er duidelijke keuzes gemaakt
moeten worden over de invulling van het
lesprogramma.

Het curriculum is gegarandeerd en gebaseerd
op een rijke en brede kennisbasis. De kennis
en vaardigheden die binnen de vakspecifieke
leerlijnen ontwikkeld zijn, worden binnen de
vakoverstijgende thema’s gebundeld,
toegepast en waar mogelijk verdiept. Er is
binnen de thema’s ruimte voor leerlingen om
te participeren in, of het initiëren van
(maatschappelijk) relevante projecten.

De manier waarop het curriculum in de
praktijk wordt gebracht is niet statisch,
maar wordt binnen de leerteams (PLG)
continu verrijkt en verbeterd. Succesvolle
projecten, uitgewerkte lesplannen, -tips en
-ideeën (bv. op basis van Lesson study)
worden zowel fysiek als digitaal
uitgewisseld en besproken ter inspiratie en
ondersteuning van alle betrokken
professionals. Voor het herontwerp
worden onderwijskundige modellen en
actuele inzichten uit vakliteratuur
gehanteerd.

Waardering: De is basis op orde
Dit blijkt uit:
Binnen de leerteams en binnen het visieteam is de kwaliteit van methodes en activiteiten onderwerp van gesprek. Leerkrachten voelen
zich sterk genoeg om keuzes te maken in aanbod om de doelen / leerlijnen te kunnen behalen.

Dit onderdeel wordt verder opgepakt in schooljaar 2023/2024
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Marzano
Roadmap

De weg naar een High
Performing School ’The

Michaela Way’

De basis op orde Goed
presterende

School

High Performing MC-School

‘De randvoorwaarden scheppen voor
schoolontwikkeling’

‘De school goed
laten presteren’

‘Het best mogelijke onderwijs bieden voor
alle leerlingen’

Leerkracht
nivea
u

Pedagogisch
handelen en

klassenmanag
ement
(2.2)

Leerkrachten zijn goed voorbereid op
lessen en houden zich aan schoolbrede
afspraken en roosters. Zij bieden met een
goed doordacht
klassenmanagementstructuur, rust (waar
nodig) en regelmaat in de klas. Zij tonen
persoonlijke waardering en interesse naar
alle leerlingen en hun thuissituatie. Door
de hele school gelden eenduidige
gedragsregels die helder naar de
leerlingen gecommuniceerd worden.
Kleine verstoringen van de les worden zo
snel en onopvallend mogelijk gecorrigeerd.

Het schoolteam is zich zeer bewust van de
pedagogische voorbeeldfunctie en hanteren
gezamenlijk een duidelijk en helder
gedragsrepertoire, herkenbaar en uitvoerbaar
voor alle leerlingen. Leerkrachten weten
wanordelijk gedrag zo te hanteren dat deze
snel ‘uitdooft’ en de relatie met leerlingen niet
verstoord. Leerkrachten hebben zicht op, of
onderzoeken, welke omgevingsfactoren de
sociaal- emotionele of cognitieve ontwikkeling
van de leerlingen mogelijk negatief
beïnvloeden en zoeken in samenwerking met
betrokkenen (bv. familie of vrienden) actief
naar oplossingen.

IB-ers/KC-ers ondersteunen en adviseren
de professionele leerteams of individuele
leerkrachten of - ondersteuners met de
identificatie en begeleiding van leerlingen
met specifieke zorgbehoeften. De
IB-er/KC-er inventariseert schoolbrede
trends en organiseert op basis daarvan
waar nodig schoolbrede
professionaliseringsactiviteiten of
ondersteuning voor leerkrachten. De
IB-er/KC-er is actief in regionale en/of
landelijke kennisnetwerken met
vakgenoten en -experts.

Waardering: High Performing MC-school
Dit blijkt uit:
schooljaar 2020/2021
Aandacht voor gedragsregels. Vaste routines zijn teambreed afgesproken. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van wisbordjes,
indeling van whiteborden is afgesproken er is gekeken naar een eenduidige inrichting van de lokalen. Er is gekozen voor een frontale
opstelling. Time in/out/off procedure opnieuw vastgesteld. Rustig lopen aan de rechterkant. We zijn stil op de gang. Jas aan de kapstok
en tassen aan de haak of in het krat. Wachten op een vaste plek op het plein, de leerkracht komt de groep halen en loopt mee met de
groep naar de klas. Begroeting bij de deur. Pedagogische voorbeeldfunctie van de leerkracht

schooljaar 2021/2022
Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van begroeten tussen leerlingen en leerkrachten/onderwijsassistenten Dit is zichtbaar in de
groep. In iedere klas wordt iedere ochtend aandacht besteed aan het gevoel waarmee een kind de school binnenkomt. Leerkrachten
investeren in relatieopbouw met leerlingen. De standaard toolbox is ingevoerd. Gesprekken met ouders worden gevoerd om samen met
de leerkracht en leerling op zoek te gaan naar oplossingen voor negatief gedrag. De KC neemt deel aan regionale netwerkbijeenkomsten
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met vakgenoten en ondersteunt samen met de gedragsspecialist de leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met speciale
zorgbehoeften. Vanuit de diepte analyse wordt gekeken naar trends en acties die ingezet moeten worden. We houden het Kwink
jaarrooster aan. De buiten speelregels ( materiaalgebruik, time outplek en aanspreek routines zijn met het team besproken en geoefend.

schooljaar 2022/2023
Verdere borging van de standaard toolbox door klassenconsultatie door directie/KC en gedragsspecialist.
Verdere afstemming van aanbod voor kinderen met eigen leerlijn/specifieke zorgbehoeften. Er wordt gekeken naar een ander OPP.
Resultaten worden in de schoolbespreking besproken en geanalyseerd op schoolniveau. Daarna wordt er op leerteam niveau gekeken en
besproken.  Inbreng voor de diepteanalyse komt mede vanuit de leerteams.

Concrete aanvullingen vanuit  bijeenkomst HPS  / Michaela - 3 juni
Lesovergangen afspreken / hoe doen we dat? Doorgaande lijn - vaste afspraken.
Niet bewegen / niet praten /  -inoefenen - (lesovergangen kortsluiten in de leerteams)
Routines in de klas

Didactische
aanpak

(2.3)

Leerkrachten hanteren lesplannen met
duidelijke fasering met instructie,
inoefenen, toepassen en evaluatie. Er
worden leerlingen diverse leermiddelen
geboden om het leerproces te
ondersteunen. Leerkrachten investeren
m.n. in doelgerichte instructie, frequente
herhaling en verbinding van kennis door
veel directe instructie, feedback en
begeleiding te bieden. Zij passen daarbij
de gangbare instructietechnieken toe,
hanteren een passend tempo en gebruiken
verschillende werkvormen.

Leerkrachten kunnen uitleggen welke
psychologische principes ten grondslag liggen
aan didactische strategieën. Leerlingen krijgen
een breed scala aan kwalitatieve (digitale en)
fysieke leermiddelen beschikking gesteld door
de leerkracht. Er worden vooraf aanwijzingen
gegeven om de aandacht van leerlingen te
richten (priming). Leerkrachten beheersen alle
belangrijke instructietechnieken en kunnen
deze ook flexibel toepassen als de situatie
daarom vraagt. Zij zorgen dat alle leerlingen
actief moeten nadenken over de aangeboden
concepten en spelen tijdig in op (veel
voorkomende) misconcepties. Er worden
betekenisvolle voorbeelden, metaforen en
analogieën geboden.

Leerkrachten zijn in staat om lessen voor
te bereiden en uit te voeren met
uitdagende, heldere en specifieke
leerdoelen, samenhangende (verlengde)
instructies, verdiepende
verwerkingsopdrachten en effectieve
formatieve feedbackmechanismen.
Leerkrachten ontwikkelen gezamenlijk
(uitgewerkte) voorbeelden en hypotheses
om te gebruiken in de les. Zij houden de
actuele ontwikkelingen rondom didactiek
bij door (wetenschappelijke) literatuur te
lezen en structureel met collega’s en
andere experts in kritische dialoog te gaan
over elkaars ervaringen en inzichten. De
leerkrachten kunnen beargumenteren wat
wel én niet werkt op school.

Waardering:De basis is op orde. Sommige zaken zijn al goed (tweede kolom) Vraagt verdere verdieping en borging schoolbreed voor
goed presterende school
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Dit blijkt uit:
2020/2021:
Inzet van beurtstokjes, wisbordjes, cup(bekers), no opt out (weet niet, telt niet), antwoorden in hele zinnen, stilteteken 3-2-1.
Schoolbreed besproken tijdens studiedagen. Inzet van Edi.

2021/2022:
Overdragen van regels/routines/kennis op nieuwe leerkrachten en invallers, lessen voorbereiden op stappen van EDI, Het leren van en
met collega ‘s door collegiale consultatie

2022 / 2023:
Speerpunt didactische strategieën; Passend bij de schoolontwikkeling, verdieping op EDI, controle van begripvragen, afstemming in de

doorgaande lijn,verschillende    werkvormen, geven van (formatieve) feedback

Concrete voorstellen vanuit bijeenkomst 3 juni;
Leerlijn taakaanpak - wat hebben we te doen op deze leerlijn.
Volharding, zelfregulatie, zelfdiscipline, geduld,  (basis van burgerschap)

Leerlingniv
eau

Thuissituatie
(3.1)

De school onderhoudt goede contacten
met ouders. Leerkrachten zijn bekend met
de kenmerken en eventuele problemen
van de thuissituatie van leerlingen en hoe
deze hun ontwikkeling kunnen
beïnvloeden. Leerlingen waarvan de
thuissituatie (tijdelijk) gevaarlijk, onrustig of
op andere wijze problematisch is wordt
extra (emotionele) ondersteuning geboden.
Op school is er aandacht en respect voor
diversiteit en cultuurverschillen.

Culturele activiteiten worden in samenwerking
met ouders georganiseerd op school om alle
leerlingen bekend te laten raken met elkaars
achtergrond. Verbinding staat centraal. Ouders
hebben toegang tot een digitaal portaal of
website om zichzelf op de hoogte te stellen
van schoolactiviteiten. De school biedt
gezinnen met weinig middelen boeken, speel-
en/of leermaterialen aan om thuis te kunnen
oefenen.

De school voert een open en structurele
dialoog met ouders over de opvoeding en
ontwikkeling van hun kinderen. Het rooster
en het leerlingvolgsysteem is digitaal en
direct gekoppeld aan de (persoonlijke)
leerdoelen en -resultaten van elke leerling.
Deze worden op verschillende wijzen
inzichtelijk gemaakt voor de schoolleider,
(betrokken) leerkrachten, ouders en de
leerling zelf om de vooruitgang van elke
leerling goed te kunnen volgen en om
tijdig extra passende ondersteuning te
kunnen bieden.

Waardering: De basis is op orde
Dit blijkt uit: Team is bekend met doelgroep en kenmerken. Er wordt ondersteuning geboden door zowel de leerkrachten als de
Kwaliteitscoördinator. Waar nodig wordt door de kwaliteitscoördinator extern hulp gezocht / geboden (Passend Wijs / wijkcoaches /
schoolarts/ logopedie e.a.)

2022 / 2023 :
Verdere verdieping / speerpunten ouderparticipatie. Hoe kunnen we nog meer verbinding maken met ouders. Voor 2023/2024 naar
High Performing MC-school.
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Marzano
Roadmap

De weg naar een High
Performing School ’The

Michaela Way’

De basis op orde Goed
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High Performing MC-School
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schoolontwikkeling’

‘De school goed
laten presteren’

‘Het best mogelijke onderwijs bieden voor
alle leerlingen’

Leerlingni
vea
u

Achtergrondken
nis

(3.2)

Op school is bekend dat voorkennis het
belangrijkste verschil is tussen leerlingen
als het gaat om leren. Voorkennis ophalen
en controleren vormt een vast onderdeel
van elke les. Leerkrachten kennen de
verschillende vormen van cognitieve
belasting en proberen de extrinsieke
belasting te minimaliseren, met name voor
leerlingen met minder voorkennis. Veel
aandacht is aan de orde van dag voor de
ontwikkeling van de woordenschat en
lezen.

In het schoolteam is volledige
overeenstemming over de beperkte rol van
aanleg en de grote ontwikkelbaarheid van
intelligentie. Leerlingen worden niet
bestempeld als slim of dom maar worden
continu uitgedaagd om de volgende stap te
zetten in hun ontwikkeling. In de lessen
worden leerlingen structureel aangemoedigd
om voorkennis op te halen (retrieval practice)
en worden de belangrijkste kernconcepten
regelmatig herhaald (spaced repetition).
Leerstof wordt waar mogelijk compacter
aangeboden en/of verrijkt voor leerlingen die
de leerstof reeds beheersen. Leerkrachten
hanteren bewezen principes om zo effectief
mogelijk gebruik te maken van het beperkte
werkgeheugen.

Leerkrachten behandelen alle leerlingen
gelijkwaardig, maar niet gelijk. De
leerkrachten spreken richting alle
leerlingen hoge verwachtingen uit. Zij zijn
zich er echter wel van bewust dat
sommige leerlingen harder zullen moeten
werken en meer ondersteuning nodig
hebben om succesvol te kunnen
doorstromen naar het vervolgonderwijs
en/of te kunnen deelnemen aan de
maatschappij. Tegelijkertijd organiseren
leraren uitdagende (maatschappelijke)
projecten of vervangende extra curriculaire
activiteiten voor de leerlingen die de
leerdoelen juist versneld behalen om
verdieping of verbreding te bieden en
onderpresteren te voorkomen.

Waardering: Goed presterende school
Dit blijkt uit:
schooljaar 2020/2021
Cognitieve loadtherapie is bekend bij de teamleden. Ze weten wat cognitieve overload doet en hoe het leren werkt. Voorkennis
wordt opgehaald. Er wordt extra tijd gestoken in lezen en het belang van aanleren woordenschat is voor ieder duidelijk. De
leerkrachten spreken hoge verwachtingen uit. Groep 7,8 en NK 3 zijn naar het Rijksmuseum geweest.
schooljaar 2021/2022
Herhaling van de cognitieve leertherapie. Er is opnieuw aandacht voor EDI. Het boek EDI 2.0 wordt door ieder gelezen en in
ieder leerteam wordt hierover gesproken. Teambreed wordt de kennis gedeeld met elkaar. Tijdens studiedagen van het team is
opnieuw aandacht besteed aan het onderdeel hoge verwachtingen. Er is gericht geoefend door de leerkrachten met: weet niet,
telt niet en antwoord geven in hele zinnen. In alle groepen worden beurtstokjes en wisbordjes gebruikt.
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Op deze onderdelen heeft observatie plaatsgevonden door Linda ( begeleider van MCS)en Inge ( KC van school).
Terugkoppeling /feedback heeft zowel schoolbreed als individueel plaatsgevonden. Schoolbreed vinden er excursies plaats. We
doen mee met de natuurdag voor de hele school., Wisselende excursies en culturele uitstapjes worden ieder jaar ingepland en
voorbereid door de cultuurcoördinator.
schooljaar 2022/2023, doorontwikkelen naar High Performing MC-school.
uitdagende ( maatschappelijke ) projecten worden vastgelegd/uitgeschreven in doelen voor de leerlingen die de stof versneld
hebben doorlopen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het behalen van de cruciale leerdoelen door iedereen.
Sommige kinderen hebben meer herhaling en meer ondersteuning nodig. Er wordt bekeken hoe dit duidelijk en eenvoudig
vastgelegd kan worden. Onderwijsplan technisch lezen wordt besproken en geïmplementeerd. Resultaten worden jaarlijks 2x (
voor minder presterende leerlingen 4x per jaar gemeten, besproken, geanalyseerd en interventies op ingezet. Voor leerlingen in
groep 7 en groep 8 die hoog scoren ( hoge I score) worden verrijkende materialen ingezet en wordt de samenwerking gezocht
met Octopus Masterclasses. Bezoeken aan theater en film worden jaarlijks geëvalueerd en ingepland voor het nieuwe
schooljaar. Ontwikkelgroep Burgerschap wordt volgend schooljaar schoolbreed en Flores breed ingezet om doorgaande
leerlijnen te bekijken, uit te zoeken en in te zetten. Huiswerk is aandachtspunt, zowel wat geef je mee als huiswerk, huiswerk
maken tijdens Hugo University als wel ouders ondersteunen/begeleiden bij het maken van huiswerk. Wat en hoe?

Motivatie
(3.3)

Leerkrachten investeren in de relatie met
alle leerlingen. Leerkrachten weten dat
motivatie een belangrijke voorwaarde is
om te leren. Zij zien motivatie niet als een
vaststaand kenmerk van de leerling maar
als beïnvloedbaar. Ze voelen zich daarmee
verantwoordelijk voor de leermotivatie van
leerlingen. Leerkrachten tonen en
stimuleren een grote nieuwsgierigheid naar
hun vakgebied en plezier in leren.
Intrinsieke motivatie van leerlingen wordt
niet extrinsiek beloond.

Leerlingen worden voorzien in hun
psychologische basisbehoeftes competentie,
autonomie en relatie. Demotivatie wordt op
basis van die behoeftes geanalyseerd en
adequaat aangepakt. Leerkrachten weten dat
motivatie voorwaardelijk is voor leren, maar
succesvolle leerervaringen vooral leiden tot
hogere motivatie. Betrokkenheid van
leerlingen wordt ‘afgemeten’ aan de mate
waarin ze engageren met de leerinhoud.
Verstoorde leraar- leerling relaties worden zo
snel mogelijk hersteld. Inzet van leerlingen om
steeds de (wenselijke) uitdaging op te zoeken
wordt positief bekrachtigd.

Op school heerst de opvatting dat
leerprestaties leiden tot motivatie en niet
andersom. De leerlingen kunnen zich
positief met de school identificeren en
dragen trots voor de schoolgemeenschap.
Leerkrachten tonen leerlingen bewust een
actieve, onderzoekende en kritische
houding. Zij hebben interesse en plezier in
leren en dragen met regelmaat uit dat
oefening en toewijding zich uitbetaalt in
persoonlijke groei en prestaties.
Demotivatie van leerlingen of klassen
worden in professionele
leergroepen/leerteams geadresseerd en er
worden gezamenlijk interventies gepland
en geëvalueerd.

Waardering: De basis op orde.

Jaarplan schooljaar 22 / 23  - versie 1.0 Hugo de Grootschool



31

Dit blijkt uit:
schooljaar 2021/2022:
Start verlengde leertijd en Hugo University, Peuter Plusgroep en speelochtend 0-2 jarigen. BSO in the house.
Schooljaar 2023/2024 hier verder op inzetten. Doel; naar goed presterende school.
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