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Schooljaar 2020-2021 is een bijzonder schooljaar geweest. Het gehele jaar is de school in verband met de 

voortdurende pandemie genoodzaakt geweest rekening te houden met coronamaatregelen en is de school 

zelfs een periode gesloten geweest. Dit heeft ertoe geleid dat plannen veelal niet konden worden uitgevoerd 

zoals ze zouden moeten worden uitgevoerd. Toch is de school en het team er trots op wat zij heeft 

gerealiseerd. Hieronder een kort verslag van de voortgang van het jaar plan 2020-2021. 

1. ICT. We hebben dit jaar in teamverband gesproken over het ICT onderwijs. Het ICT onderwijs neemt 

een steeds grotere plaats in in ons onderwijs. Het is van belang dat kinderen leren ICT ( als middel) 

goed en verantwoord te gebruiken. Wij vinden dat op 't Tweespan heel belangrijk en het past prima in 

onze visie. We hebben na inventarisatie en overleg besloten op termijn een methode te gaan 

gebruiken voor ICT onderwijs. We gaan/zijn bezig verschillende ICT methodes uit te proberen om 

goed te kunnen beoordelen welke methode het best bij ons past.  

2. Instructievaardigheden. Het gehele team van 't tweespan heeft het afgelopen jaar een training bij Cedin 

gevolgd om het niveau van instructie nog verder te professionaliseren. Een interessante scholing die 

de leerkrachten weer nieuwe handvatten heeft gegeven om de instructie nog beter te laten verlopen. 

In het laatste gedeelte van het schooljaar stonden er (collegiale) klassenbezoeken gepland. Dit om het 

geleerde in praktijk te brengen en hierover het collegialeen professionele gesprek aan te gaan. Helaas 

is dit door corona stil komen te liggen. Volgens schooljaar wordt dit weer opgepakt. 

3. Rekenonderwijs. De school dient zicht te hebben op de ontwikkeling van alle leerlingen. Dit is 

belangrijk om het juiste onderwijsaanbod te kunnen samenstellen. Scholen doen dit op basis van de 

cirkel van Deming. (Plan-do-check- act.) Afgelopen school is de IB’er druk geweest met het 

ontwikkelen van systemen waaruit blijkt hoe de school zicht houdt op de leerlingen. De IB’er heeft het 

ondersteuningsdocument aangevuld en verder gecompleteerd. 

De school is bezig met het rekenonderwijs. De reken coördinator van de school heeft een scholing 

gevolgd over het rekenmuurtje. De opgedane kennis wordt gedeeld met het team en 

geïmplementeerd. De reken coördinator is in gesprek met de leerkrachten om ze te ondersteunen en 

hoe ze te ondersteunen. 

4. Leesstimulering. In nauwe samenwerking met de bibliotheek zijn er verschillende projecten geïnitieerd 

en uitgevoerd. ( mandjeslezen, scoor een boek, boekenkring, boekdaten etc) Dit om de leerlingen van 

't Tweespan meer te laten lezen. Dit krijgt volgend jaar een vervolg. 

5. Het team heeft een document ontwikkeld waarin is opgenomen wat er per jaargroep aan zelfstandig 

werken wordt gedaan. De opbouw is hierin duidelijk terug te vinden. Het document is aan het eind 

van scholjaar 20-21 vastgesteld. 

6. Zicht op leerlingen. De Ib’er is in samenspraak met het team bezig met het optimaliseren van de zicht 

op de leerlingen. Zo zijn er verschillende formulieren ontwikkeld zodat ok de leerlingen met bijv. 

Intensievere onderwijsbehoeftes goed in kaart worden gebracht. Tevens heeft de IB’er de (zorg) 

jaarkalender samengesteld en hierin de ‘stappen’ van Plan-do-check-act opgenomen. Zodat de cyclus 

op systematische wijze wordt uitgevoerd. De Handelingsgericht Werken manier is geïntroduceerd in 

het team en vastgesteld. Daar waar nodig wordt het aan het HGW verbonden groeidocument 

gehanteerd en ingevuld. 

7. Burgerschap. De school heeft een lijst per leerjaar met aanbod actief burgerschap en sociale integratie 

samengesteld. Wanneer een onderwerp behandeld is wordt dit afgevinkt door de leerkracht. Op deze 

manier wordt het aanbod opgebouwd en sluit het aan op elkaar. 
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8. Taal onderwijs. Het woordenschat onderwijs is van onnoemelijke waarde. Door de woordenschat actief 

uit te breiden kunnen leerlingen gemakkelijker hun kennis uitbreiden. Het team is aan de slag 

geweest met het woordenschat onderwijs en is aan het uitproberen op welke manier woordenschat 

ingepast kan worden in de reguliere lessen. Daarnaast was het de bedoeling dat leerkrachten bij 

elkaar in de klas zouden gaan kijken. Helaas was hier, door corona, geen mogelijkheid meer voor. 

Volgend scholjaar gaan we verder met dit implementatieproject.  

9. Veiligheid. De school volgt de aanpak van de ABC methode van Dick Vogel. Om deze aanpak actueel en 

levend te houden hebben we afgelopen jaar een opfrisscholing gevolgd. Samen met de ontwikkelaar 

van deze methode hebben we kennis opgehaald. Eens per 3 maanden wordt dit punt geagendeerd en 

bespreken we casussen uit de praktijk. Bevragen elkaar en geven elkaar feedback. Voor dit schooljaar 

is het project afgerond. We nemen het actueel/levend houden van de aanpak op in onze 

borgingscyclus. 
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