
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met de rekenexpert van 
Exova Math gaan we een uitdagende en rijke 
leeromgeving verder ontwikkelen. Middels 
eigenaarschap en autonomie worden de 
rekenvaardigheden van de kinderen vergroot 
en middels teamscholing de deskundigheid 
van leerkrachten. 

 

 

De thuisgroepen op leerplein 2 en 3 worden 
verkleind tot groepen van ongeveer 23 
kinderen. Op deze manier is er meer 
aandacht voor lees- en rekenonderwijs en 
sociaal emotioneel leren.  

 

Het ontwikkelen en implementeren van een 

effectief instructiemodel op De Buut.  

In samenwerking met:                                

Exova Math/ Conexus Academie 

 

 

Het bieden van de juiste ondersteuning en 

begeleiding voor kinderen met diverse 

talenten. We continueren deze trainingen 

binnen het leerkrachtenteam samen met 

Anouk Mulder van ‘Verschil in Talent’.  

 

 

In samenwerking met het NIVOZ gaan wij 

verder met het ontwikkelen van de kwaliteit van 

de verbondenheid van leerkracht en leerling. De 

kwaliteit van de relatie tussen deze twee is een 

van de belangrijkste dragers van het klimaat op 

het leerplein en de thuisgroep. Tegelijkertijd is 

het ook het succes van de ontwikkeling  

van de kinderen.                                                                     

 

 

Professionalisering van de leerkrachten gericht 

op het gebied van executieve functies. D.m.v. 

implementatie van het programma 

“Breinhelden”. Executieve functies zijn  de 

sturende of uitvoerende functies in je brein die 

zorgen dat je je gedachten en gedrag bewust 

kunt sturen. Dit om je gedrag en emoties te 

reguleren, zodat je efficiënt en doelgericht  

kunt werken  

Door de extra middelen hebben we ons huidige jaar-en professionaliseringsplan kunnen intensiveren en 

verbreden. Om tot dit plan te komen hebben wij de volgende stappen gezet: 

 In beeld brengen van de impact van Corona op de kinderen van De Buut. 

 In beeld brengen van de mogelijkheden (personeel intern en extern). 

 Maken van een plan van aanpak. 

Onze speerpunten voor het komende schooljaar zijn: 

 

Het (begrijpend) leesonderwijs verbeteren en 

integreren in de andere vakken en het 

thematisch werken. Onder begeleiding van 

Anne-Marie Gerbrands van de Leespoli 

 

Gedifferentieerd aanbod 

Rekenonderwijs Kleinere thuisgroepen 

Leesonderwijs 

Directe instructiemodel 

Executieve functies 

Pedagogisch tact 
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