
Drie majeure veranderonderwerpen 2022-2023

De Bloeiwijzerbasis Kwaliteitscultuur D(y)NAmische lesdag van De Bloeiwijzer

Toelichting:
De Bloeiwijzerbasis omvat het versterken van de basisvaardigheden bij
leerlingen door een optimaal, beredeneerd aanbod op het gebied van de
Nederlandse taal (waaronder technisch lezen & begrijpend lezen) en
rekenen.

Doelstelling:
Vergroten van de taalvaardigheid en rekenvaardigheid als voorwaarde om je
te kunnen ontwikkelen als zelfstandige burger in de maatschappij.

Verbinding met ons DNA:
'Begeleiding op maat - Ken je populatie‘

Relatie met Schoolzelfevaluatie:
De School Zelf Evaluatie (SZE) toont een toename in onderwijsbehoefte aan op
het gebied van 'Technisch lezen' en 'Begrijpend lezen'. Daarnaast heeft het team
de wens geuit de basisvaardigheden voor rekenen centraal te stellen, wat
aansluit bij het landelijk advies, zoals beschreven in ‘De Staat van het Onderwijs’.

Toelichting:
De kwaliteitscultuur op De Bloeiwijzer impliceert binnen het team een focus op
ontwikkeling: leren, samen leren en van elkaar leren.

Doelstelling:
Op De Bloeiwijzer staat kennisontwikkeling en kennisdeling centraal.

Verbinding met ons DNA:
'Expertise' en 'Begeleiding op maat'

Relatie met Schoolzelfevaluatie en Tevredenheidsonderzoek:
De kwaliteitscultuur komt terug via de werkgroepen. De werkgroepen gebruiken
de opbrengsten uit de SZE om nieuwe kennis te ontwikkelen, deze te delen en bij
te dragen aan een verbeterd aanbod in de klas.
Uit de Tevredenheidsonderzoek is bij de leerkrachten de behoefte naar voren
gekomen dat er onderwijsinhoudelijk nog meer aangesloten kan worden bij de
onderwijsbehoefte van kinderen.

Toelichting:
De dynamische lesdag op De Bloeiwijzer wordt gekenmerkt door een groot
aanbod op het gebied van bewegingsonderwijs, actieve werkvormen tijdens de
les, bewust buitenspelen en bewegingsmogelijkheden buiten schooltijd om.

Doelstelling:
Op De Bloeiwijzer werken kinderen aan hun fysieke en mentale gezondheid door
een gericht aanbod door (extern) deskundigen. Dit vindt plaats onder en na
schooltijd, zowel tijdens de gymles als bij de overige vakgebieden.

Verbinding met ons DNA:
'Gezond gedrag'

Relatie met Schoolzelfevaluatie:
Na de corona-maatregelen is de schoolscan uitgevoerd waarbij o.a. een MQ-test
is afgenomen, om na te gaan in hoeverre leerlingen zich op fysiek en motorisch
gebied ontwikkeld hebben. Tezamen met het Tevredenheidsonderzoek en de
resultaten uit Zien! is gebleken, dat kinderen zowel op fysiek als op mentaal
gebied behoefte hebben aan extra ondersteuning.

Wat willen we realiseren:
● Masterplan technisch lezen: het aanbod voor technisch lezen wordt dit

schooljaar uitgebreid naar de hogere middenbouw voor kinderen met
een ondersteuningsbehoefte op het gebied van technisch lezen;

● Er wordt een groepsdoorbroken plan van aanpak opgesteld voor het
technisch lezen, zodat alle leerlingen de juiste begeleiding en
ondersteuning krijgen;

● De werkgroep technisch lezen initieert en faciliteert de vervanging van
de methode voor technisch lezen: Estafette editie 2. Dit omvat onderzoek
naar het actuele aanbod, een advies voor een methode die aansluit bij de
wensen & voorwaarden vanuit De Bloeiwijzer en een
implementatietraject, zodat per schooljaar 2023-2024 gestart kan worden
met de vervangende methode.

● Voor begrijpend lezen wordt door de werkgroep een schoolbreed
stappenplan opgesteld;

● De werkgroep begrijpend lezen stelt samen met de kwaliteitszorg,
criteria op, zodat er vanuit de schoolzelfevaluatie geïnventariseerd kan
worden welke leerlingen in aanmerking komen voor extra
ondersteuning;

● Leerkrachten zorgen bij het begrijpend lezen voor een gericht aanbod
t.b.v. het woordenschatonderwijs, waarbij gebruik gemaakt wordt van
Weerwoord (door Kentalis).

● Implementatie van de nieuwe taal- en spellingmethode 'PIT' en het
aanbod vanuit 'Met woorden in de weer' / LOGO 3000 actualiseren.

● Schoolbreed wordt een aanbod verzorgd om de rekenvaardigheid van
leerlingen te vergroten op het gebied van het automatiseren (bij het
opstarten van les ), een gericht aanbod voor de verwerking van
contextsommen en de toepassing van het drieslagmodel in de groep;

● De werkgroep rekenen doet, samen met kwaliteitszorg, onderzoek naar
de meerwaarde van groepsoverstijgend werken op het gebied van
rekenen.

● Burgerschap en mediawijsheid: om kinderen voor te bereiden op
burgerschap willen we digitale geletterdheid, met behulp van
Mediawegwijs, op passende wijze aanbieden op De Bloeiwijzer.
Daarnaast stellen we relatie & seksualiteit centraal en brengt Iris, de
Burgerschapskoe van de Bloeiwijzer, thema’s onder de aandacht.

Wat willen we realiseren:
● Verbreed zicht op de didactische ontwikkeling van kinderen:

1. Actuele ontwikkeling van kinderen in beeld: voor iedere leerling een
beredeneerde start van het schooljaar op basis van kennis,
vaardigheden en een aanbod dat daarop aansluit;

2. Een ambitieus uitstroomprofiel als vertrekpunt: de leerling krijgt het
aanbod om de ambities te kunnen verwezenlijken;

3. De leidende leerling: onderzoeken op welke wijze de leerling meer
zicht krijgt op zijn/haar ontwikkeling en daarmee input aanlevert
voor het gewenste/benodigde onderwijsaanbod. Dit komt onder meer
voort uit het Tevredenheidsonderzoek, waarbij kinderen meer
eigenaarschap wensen bij het bepalen van hun leerdoelen.

Dit willen we realiseren door:
- Het delen van actuele kennis omtrent de ontwikkeling van het kind

en gebeurtenissen bij het kind op de groepskaart;
- De inzet van het vernieuwde OPP in Parnassys: dit zorgt voor een

aanbod dat voor leerlingen sneller passend gemaakt wordt, nieuwe
kennis & inzichten sneller verwerkt worden en leerlingen beter
gevolgd kunnen worden door de leerkracht, IB-er en Zorg;

- De opzet van blokplanningen aanpassen naar een efficiënter en
effectiever model;

- De effectieve inzet van TRIPS;
- Bij andere scholen inventariseren welke middelen zij toepassen

om kinderen meer grip te laten krijgen op hun onderwijsleerproces.

● Professionele leergemeenschap; dit houdt in dat:
- De leerkracht leidend is in zijn/haar ontwikkeling, is bewust bezig met

zijn/haar ontwikkeling en maakt gebruik van de expertise binnen
de school middels klassenbezoeken;

- We werken volgens het Rijnlands denken: we dragen actief bij aan
verbinding & vakmanschap en doen dit vanuit vertrouwen.

- We een ‘Kwaliteitsposter’ gebruiken om de schoolontwikkeling weer te
geven, de successen te delen en vorderingen te volgen.

- We werken met ‘Werkgroepen’: binnen hun expertisegebied dragen zij
bij aan de ontwikkeling van de nieuwste kennis en dragen zorg voor het
delen ervan binnen het team en, waar mogelijk, buiten de school;

- We kennis en expertise bij medewerkers inzetten op de werkvloer;

- We met groepsbrede trajecten onze werkwijze verder ontwikkelen,
bijvoorbeeld met de ‘Trein van boos naar middel’ om een prettige
omgang met onze partners te bevorderen, de inzet van Hanna Kuijs
t.b.v. ons woordenschataanbod, de ondersteuning door Marco
Sombroek en onderwijsinhoudelijke teamvergaderingen.

Wat willen we realiseren:
● Op basis van de MQ-test komen kinderen met een extra

bewegingsbehoefte in aanmerking voor een derde gymles in de week;
● Meerdere groepen nemen deel aan de lessen ‘Schooljudo’ en versterken

daarmee hun zelfvertrouwen, worden fysiek uitgedaagd en dragen bij
aan een prettige omgang in de groep;

● David Chung verzorgt ondersteuning in kleine groepjes middels lessen
Taekwondo (en gerelateerde oefeningen). De opbrengst van Zien! wordt,
tezamen met de observaties van de leerkracht, aangehouden om na te
gaan welke kinderen hiervoor in aanmerking komen;

● "De voedingsjuf" komt op de Bloeiwijzer onderwijzen in een gezonde
leefstijl. De leerlingen worden bewust gemaakt van gezonde voeding
d.m.v. bijv. smaaklessen;

● De rekenmatten worden bewust ingezet bij bewegingsmomenten voor
het rekenonderwijs.

● Het team krijgt een introductie op het gebied van de dynamische lesdag
en maakt de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk in de klas.

● We willen de weerbaarheid van kinderen vergroten door middel van
Weerbaarheidstraining, Schooljudo en Taekwondo.
Kinderen krijgen een aanbod op maat middels een
Weerbaarheidstraining door Carina Bruinsma en Maaike van der Busken,
waarbij Mindset, Emotieregulering, Zelfreflectie en Sociale vaardigheden
centraal staan.
Dit moet ertoe bijdragen dat kinderen op een prettige manier met elkaar
omgaan en actief bijdragen aan de veiligheidsbeleving van kinderen en
hun welbevinden.

De Bloeiwijzer als professionele organisatie
● Uitgaan van kansen en mogelijkheden
● Kwaliteitscultuur op De Bloeiwijzer: Collega’s hebben vertrouwen in elkaar, hebben begrip en waardering voor elkaars verschillen en spreken elkaar aan.
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