
 

Drie   majeure   veranderonderwerpen   2020-2021                                                                                                                                                     
Taalontwikkeling   (focus   jonge   kind)   Primaire   proces   (.....en   nu   naar   het   hoe!)   Expertise  

 
Het   versterken   van   ons   onderwijs   in   Technisch   Lezen,   Begrijpend   Lezen,   Taal,  
Spelling,   Woordenschat    en   de   spreek-   en   luistervaardigheid   en   hernieuwde  
aandacht   voor   een   gezamenlijke   vormgeving   t.b.v.   een   taalrijke   leeromgeving.  
 
Het   aanbieden   van   leerinhouden   m.b.t.   de   Nederlandse   taal,   die   passen   bij   onze  
leerlingenpopulatie.   In   het   bijzonder   aansluiten   bij   de   onderwijsbehoeften   van  
leerlingen   met   specifieke   spraak-/taalproblemen   als:   NT2,   TOS,   Dyslexie,   etc..  
 

 
Ontwikkelen   van   een   effectief   pedagogisch-didactisch   repertoire   bij   alle  
leerkrachten.  
 
Optimale   instructie   o.b.v.   de   nieuwste   inzichten   m.b.t.   vakdidactiek   en   bewezen  
effectieve   vakgebiedoverstijgende   instructietechnieken.  
 

 
-Positioneren   SBO   binnen   bestuur  
 
-Professionele   leergemeenschap  
 
-Expertise   en   Talenten   van   personeel  
 
-Talenten   van   leerlingen  
 

 
● Beter   zicht   op   de   taalontwikkeling   van   onze   leerlingenpopulatie   en   in   het  

bijzonder   de   taalontwikkeling   van   het   jonge   kind.  
● Creëren   van   een   passend   taalaanbod   dat   is   afgestemd   op   de   kenmerken  

en   de   behoeften   van   onze   leerlingenpopulatie  
● Actualiseren   kennis   en   inzicht   van   leerkrachten   over   TOS,   dyslexie,   NT2   en  

het   In   kaart   brengen   wat   deze   doelgroep   nodig   heeft  
● Creëren   van   een   taalrijke   leeromgeving,   inclusief   een   rijk   gevulde   en  

aangeklede   bibliotheek  
● Opnieuw   aandacht   voor   implementatie   taalmethoden   en   -methodieken:  

i.i.g.   Taalverhaal,   Nieuwsbegrip   en   MWIDW   (LOGO3000)  
● Aandacht   voor   de   meest   recente   ontwikkelingen   voor   de   verschillende  

vakgebieden   m.b.t.   de   taalontwikkeling   (   Technisch   Lezen,    Begrijpend  
Lezen ,   Taal,   Spelling   en   Woordenschat)   

● Ontwikkeling/aanpassing   +   implementatie/borging   van   taalbeleid  
● Extra   aandacht   voor   leesplezier  

 
 

 
● Een   samenhangend,   actueel   en   goed   onderhouden   leerplan  
● Doelmatig   klassenmanagement  
● Effectieve   instructie   (een   hecht   patroon   van   continue  

instructiekenmerken)  
● Adequate   en   doelgerichte   differentiatie   (uitbreiden   van  

differentiatiemogelijkheden   en   ons   orthodidactisch   arsenaal.  
● Activerend   onderwijs   (Energizers,   bewegende,   activerende   en  

coöperatieve   werkvormen)  
● Een   breed   doorgevoerde   ondersteunende   pedagogiek,   gebaseerd   op  

hoge   verwachtingen   en   het   besef   dat   de   leraar   ertoe   doet  
● Een   structuur   van   leerlingenzorg   die   is   verankerd   in   het  

pedagogisch-didactisch   handelen   van   leraren   en   in   professionele,  
kritische   reflectie   in   aansluiting   op   wat   kinderen   nodig   hebben  

● Gemeenschappelijke   kenmerken   van   een   productief   werkklimaat   en   een  
stimulerende   leeromgeving   in   de   school   en   in   de   klassen  

● Implementatie   methoden   met   expliciete   aandacht   voor   recente  
ontwikkelingen   in   vakdidactiek  

 

 
Positioneren   SBO   binnen   bestuur  

● Visie   op   de   positionering   het   SBO   binnen   Amstelwijs  
● Creëren   van   een   aanbod   voor   de   reguliere   scholen   om   gebruik   te   maken  

van   onze   expertise  
● Over-   en   uitdragen   van   onze   expertise   naar   scholen   binnen   ons   bestuur  

en   samenwerkingsverband  
 
Professionele   leergemeenschap  

● We   ontwikkelen   en   onderhouden   een   structuur   en   een   cultuur   van  
samen   werken   en   samen   leren   met   het   oog   op   de   voortdurende  
verbetering   van   het   onderwijs  

● We   richten   ons   hierbij   op   verdere   ontwikkeling   van   professionele   kennis,  
vaardigheden   en   waarden  
 

Expertise   &   Talenten   van   personeel  
● Uitbreiden   van   de   expertise    van   het   personeel   m.b.t.   het   onderwijs   aan  

leerlingen   met   speciale   onderwijsbehoeften  
● Benutten   en   inzetten   van   expertise   en   talenten   van   personeel  

 

Talenten   van   leerlingen  
Creëren   van   een   breed,   uitdagend   en   toekomstbestendig   aanbod   gekoppeld   aan  
het   onderwijsaanbod   en   de   thema’s   
(Muziek,   dans,   toneel,   presenteren,   open   podium,   sport   en   bewegen,   bewust  
buitenspelen,   pictogym/MRT,   creatief   en   sociaal   koken,   techniek,   ICT,  
mediawijsheid,   website   ontwerp,   programmeren,   robotica,   21th   century   skills,  
actief   burgerschap,   leerlingenraad,   rots   &   water,   faalangsttraining,   yoga,   leefstijl,  
classdojo,   PBS,   verrijkingsgroep)  
 

Overige   veranderonderwerpen  
Interne   en   externe   communicatie  

● Verbeteren   van   de   communicatie   binnen   het   team,   o.a.   door   elkaar   meer   aan   te   spreken,   feedback   te   geven,   te   reflecteren   en   te   incasseren  
● Afstemming   tussen   zorg,   IB   en   leerkrachten   mag   duidelijker,   beleid/verwachtingen   t.a.v.   unitstructuur   duidelijker   en   dieper   uitwerken  
● Frequentie   van   vergaderingen   ligt   te   laag   en   de   vergaderingen   missen   diepgang,   meer   ruimte   voor   vakinhoudelijk   overleg  
● Betere   communicatie   omtrent   aanname   nieuwe   leerlingen  
● Majeure   veranderonderwerpen   laten   terugkomen   en   proces   evalueren   tijdens   de   unitvergadering  
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