
 

 

 

 

1. IKC Vorming. 

In samenwerking met It Foarhûs gaat ’t Tweespan in de loop van dit schooljaar onderzoeken 

welke activiteiten de beide scholen samen gaan vormgeven. De beide teams gaan elkaar 

ontmoeten maar ook de leerlingen van beide scholen tijdens een aantal gezamenlijk 

opgezette activiteiten. 

 

2. Instructie volgens het EDI model. 

In schooljaar 20-21 heeft het gehele team scholing gevolgd met als onderwerp expliciete 

directe instructie.(EDI)  Het is van belang dat dit onderwerp op de agenda van de school blijft 

staan om deze manier van instructie goed te kunnen implementeren. We besteden dit jaar 

extra tijd aan het implementatieproces. Dit doen we door klassenbezoeken van de IB’er en 

directeur maar ook door leerkrachten bij elkaar in de klas te laten kijken en elkaar feedback 

te geven. Zo blijven de teamleden zich voortdurend verder ontwikkelen. Het EDI 

instructiemodel is een manier van instructie geven die wetenschappelijk bewezen effectief is. 

Dit is de reden dat de school er zo actief mee bezig is en blijft. 

 

3. Implementatie van het rekenmuurtje. 
De reken coördinator van de school heeft in schooljaar 21-22 een scholing gevolgd over het 

rekenmuurtje. Rekenvaardigheden worden namelijk op een bepaalde volgorde aangeboden. 

Er ontstaat dan een zgn rekenmuurtje. Wanneer er ‘gat ’in het muurtje ontstaat( doordat bv 

een onderdeel niet voldoende geautomatiseerd is) kan een leerling, wanneer de sommen 

nog eenvoudig zijn, hier ogenschijnlijk geen last van hebben. Maar wanneer de sommen 

complexer worden zal dit vaak  toch problemen geven. Het team van ’t Tweespan wil dit 

voorkomen. We zetten bij rekenen dus in extra in op het leggen van een gedegen basis. De 

reken coördinator gaat hier samen met het team mee aan de slag.   

 

4. Monitoring groep 8 

De afgelopen 1,5 jaar is door het uitbreken van de pandemie een rare tijd geweest. Omdat 

we alle kinderen goed in beeld willen hebben wat betreft vorderingen en welbevinden, gaat 

de school ( extra) inzetten op de monitoring van de leerlingen. En dan met name ( extra) op 

de leerlingen van groep 8. De school wil de leerlingen zo hoog mogelijk uit laten stromen 

ondanks Corona. De school volgt de leerlingen nauwgezet in hun cognitieve en emotionele 

ontwikkeling  zodat er bijgestuurd kan worden door de school/leerkracht en de leerlingen 

een aanbod krijgen dat bij hun ontwikkeling past. 

 

5. ICT beleidsplan 

ICT wordt steeds belangrijker in het huidige onderwijs maar ook in het gewone leven. ’t 

Tweespan wil de leerlingen op een goede en gedegen manier wegwijs maken in de wereld 

van ICT. Omdat de school dit gedegen wil doen gaat ze op zoek naar een goede ICT methode 
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die het team van ’t Tweespan handvatten geeft het goede ICT onderwijs te geven. In 

schooljaar 21-22 gaat de school op zoek naar een methode die past bij de populatie van de 

school en die tevens aantrekkelijk is voor leerlingen en leerkracht. 

 

6. Leerlingen betrekken bij hun eigen ontwikkeling dmv gesprekken. 

Het is soms bijzonder lastig leerlingen gemotiveerd te houden en hen te interesseren voor 

hun schoolwerk. De school wil inzetten op het motiveren van leerlingen. Zodat zij 

geconcentreerd werken en enige mate van doorzettingsvermogen tonen. Door hen te 

betrekken bij de doelen en met hen in gesprek te gaan, kunnen ouders en leerkracht 

erachter komen wat een leerling nodig heeft om geconcentreerd te werken. Door de leerling 

te laten verwoorden wat het nodig heeft en wat motiverend werkt kan de leerkracht 

inspelen op de behoeftes van de leerling. Dus geen top-down benadering maar in gesprek 

met het kind. 

 

7. (Her) Ontwikkelen van beleid  begrijpend lezen. 

Het team van ’t Tweespan heeft aangegeven dat zij zich graag willen verdiepen in het 

begrijpend lezen. Zij willen hun lessen zo optimaal mogelijk inrichten zodat de leerlingen en 

ten volle van profiteren. De NPO gelden geven ons de mogelijkheid scholing in te kopen. 

Brenda Kokje van Bureau Meesterschap gaat ons bijscholen op het gebied van begrijpend 

lezen. Zij gaat niet alleen de laatste inzichten met ons bespreken maar gaat ook coaching on 

the job doen. Vervolgens gaan de teamleden met elkaar afspraken maken hoe het ( nieuwe) 

begrijpend lezen vormt gaat krijgen. 

 

8. Ontwikkelen van een leescafé in een gedeelte van het handenarbeidlokaal. ( NPO geld) 

 

 


