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Jaarplan en NPO-plan 2022-2023 
Kwaliteitsaanpak 

Op De Buut werken wij opbrengstgericht en handelingsgericht, dit doen wij op schoolniveau (expertgroepen), op leerpleinniveau (leerkrachten) en op 
kindniveau (mentoren). Middels OGW-4D (data-duiden-doelen-doen) gaan wij doelgericht en planmatig om met verschillen tussen kinderen en stemmen 
wij af op hun onderwijsbehoeften. Doordat wij opbrengst- en handelingsgericht werken, duiden wij systematisch de ontwikkeling op leerling-, groeps- en 
schoolniveau om zodoende het aanbod en vorm af te kunnen stemmen om de kwaliteit van het onderwijs en deze verder te verbeteren.  Om 
er voor te zorgen dat het hele team zich eigenaar voelt van de kwaliteitsaanpak binnen de school (ontwikkelen van een professionele 
leergemeenschap) hanteren wij expertgroepen.  
Op De Buut wordt er gewerkt volgens de methodiek van Stichting LeerKRACHT, een verbetercultuur waarin het opbrengstgericht werken aan 
de onderwijskwaliteit naadloos past.  Onze ambities leven in het hele team. Onze experts leren individueel, samen, gaan in dialoog en zo ontwikkelen en 
borgen zij kwalitatief goed onderwijs en een veilig klimaat voor de kinderen. 

Acties:   
De expertgroepen:   
● Evalueren jaarlijks hun kwaliteitskaart en vullen indien nodig de kwaliteitskaart aan ● Evalueren en maken 2 keer per jaar de ambitiekaart  
● Werken het verbeterbord en hun ambitiekaart continu bij en brengen de acties onder de aandacht bij het team ● Drie keer per jaar evalueren van de 
ambitiekaarten met de schoolleider en de innovatiecoach ● Plannen minimaal 6 x per jaar een overleg in met hun expertgroep ● Voorbereiden van 
studiedagen ● Begeleiden het team n.a.v. lesbezoeken en leervragen 
De leerpleinen:  
● Ontwerpen instructieplannen n.a.v. observaties tijdens de les ● Hebben zicht op de ontwikkeling van de kinderen zodat zij af kunnen stemmen op 
verschillen binnen de instructie ● Leerkrachten maken per vakgebied gestructureerd inzichtelijk welke instructiebehoefte de kinderen hebben en dragen dit 
aan collega’s over ● Leerkrachten maken overzichten van welke verwerkingsstof de kinderen maken ● Leerkrachten stemmen de inhoud van de weektaak 
af op de onderwijsbehoefte van de kinderen ● De innovatiecoach sluit aan bij leerpleinoverleggen om de instructieplannen te bepreken ● Leerkrachten 
analyseren toetsresultaten volgens OGW-4D en bespreken de uit te voeren acties met de innovatiecoach tijdens de leerplein-groepsbesprekingen  
Kindniveau:  
● Actueel maken van de Kwaliteitskaart ondersteuning ● Mentoren hebben zicht op de ontwikkeling van de kinderen en leggen bijzonderheden en 
specifieke onderwijsbehoeften vast in Esis ● Mentoren bespreken specifieke onderwijsbehoeften van kinderen tijdens de individuele kindbesprekingen  
● resultaten van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden geanalyseerd volgens OGW-4D ● Acties of extra ondersteuning m.b.t. specifieke 
onderwijsbehoeften wordt geëvalueerd op effectiviteit 
Professionalisering:  
● Minimaal 1x per jaar ontwikkelgesprekken met schoolleider ● Implementatie MijnSchoolteam  ●Observatie- en feedbackrondes door schoolleider, 
innovatiecoach, experts en externen ● De innovatiecoach brengt de begeleidingsbehoefte en leervragen van het team in kaart n.a.v. observaties ● De  
innovatiecoach begeleidt leerkrachten individueel m.b.t. didactisch handelen ● Per periode werkt een leerkracht aan doelen op het gebied van didactisch 
handelen ● Leerkrachten nemen deel aan peer-beeldcoaching als collegiale consultatie 
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Didactisch handelen: Expliciete directe instructiemodel (EDI) 

Onze ambitie voor komend jaar is het geven van kwalitatief hoogwaardige instructies met een concreet, zichtbaar lesdoel, heldere uitleg en actieve 
kinderen. De leerkrachten controleren voortdurend of de kinderen de instructie begrijpen en nemen op basis hiervan beslissingen voor het vervolg zodat 
wij afstemmen op verschillen en behoeften van de kinderen. 

Acties:  
● Ontwikkelen en implementeren van het EDI-model in samenwerking met Bureau Helder tijdens 3 trainingsmomenten* en Training EDI 2.0 van de 
Conexus Academie ● Invoeren van Peer-beeldcoaching als collegiale consultatie gericht op instructievaardigheden tijdens rekenlessen (WIG5)  ●  5 rondes 
lesbezoeken gericht op instructievaardigheden door innovatiecoach, schoolleider en rekenexperts ● 4 observatierondes gericht op instructievaardigheden 
en inzet EDI en WIG5 door Bureau Helder* ● Zicht krijgen op de instructievaardigheden/didactisch handelen van alle leerkrachten en deze in kaart brengen 
● Cyclisch en planmatig begeleiding bieden m.b.t instructievaardigheden/didactisch handelen van de leerkrachten en afstemmen op de verschillen in 
competenties ● Deze professionele cyclus borgen in de Kwaliteitskaart Kwaliteitsaanpak van De Buut 

 

Gedifferentieerd aanbod / Talentontwikkeling  

Wij streven naar een inclusief onderwijsaanbod voor elk kind. Hierbij bieden wij elk kind de juiste ondersteuning en begeleiding voor het ontwikkelen van 
diverse talenten door middel van een gedifferentieerd aanbod vanuit een integrale benadering. Uitgaande van het feit dat ook meer- en hoogbegaafde 
kinderen baat hebben bij een visie op en een doordachte en weloverwogen aanpak van het onderwijs. Onderwijsactiviteiten moeten zoveel mogelijk 
integraal worden uitgevoerd en structureel zijn ingebed om de continuïteit en een doorlopende ononderbroken leerlijn te waarborgen. 
Ondersteuning vanuit de hulpvragen die bij een ieder leven, voortbordurend op de kennis die al aanwezig is, en de good practice die reeds bekend is. Zo 
dicht mogelijk bij de praktijk, zo dicht mogelijk bij de eigenheid van de school.  

Acties: 
● Vaardigheden aanreiken en deskundigheidsbevordering op het gebied van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen door onze HB-specialist ● 

De kennis en de te verwerven vaardigheden zijn dan gericht op de competenties die nodig zijn om binnen de setting van De Buut het onderwijs aan meer- 
en hoogbegaafde kinderen vorm te geven dat strookt met de onderwijskundige en pedagogische grondslag van de school ● Vastleggen, implementeren 
en borgen van beleid in de Kwaliteitskaart Gedifferentieerd aanbod en als onderdeel van de Kwaliteitskaart Ondersteuning op De Buut ● Zorgen voor een 
continue praktische verdieping van thema’s en aanbod op de leerpleinen (Taxonomie van Bloom). ● Doorlopende leerlijnen onderzoeken en mogelijk 
maken, m.b.v. compacten en verrijken en het vooraf en formatief toetsen van kinderen. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke 
onderwijsbehoeften van het meer- en hoogbegaafde kind, zodat er sprake is van deep-level-learning, topdownleren, samenwerkend en onderzoekend 
leren. ● Ondersteuning, begeleiding en directe praktische coaching/ interventie bij hulpvragen die leven bij het team door HB-specialist ● Samenwerking, 
draagvlak- en kennisvergroting creëren bij belangrijke ketenpartners, zoals bijvoorbeeld bij ouders en (op termijn) kinderdagverblijf, peutergroep, BSO, 
VO, SWV Stromenland en bestuur Conexus ● Hanteren van kleinere groepen waardoor er makkelijker gedifferentieerd kan worden*  
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Rekenen 

Rekenen is een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Op De Buut geven we rekeninstructie volgens het EDI model. Kinderen leren van en met elkaar in 
de rekenles. Er is een heldere focus op de geformuleerde lesdoelen. We streven er naar dat alle kinderen de lesdoelen behalen. Kinderen worden aangezet 
tot eigen denken en tot reflecteren op het eigen handelen. Zo kan elk kind een persoonlijke ontwikkeling doormaken op het gebied van rekenen en 
doorgroeien tot het maximale van zijn/haar wiskundige capaciteiten. Hiermee wordt de motivatie, eigenaarschap en betrokkenheid van het kind vergroot 
en ook het plezier in rekenen. We werken volgens het principe van convergente differentiatie daarnaast maken voor bepaalde kinderen gebruik van 
divergente differentiatie. De IEP resultaten zijn minimaal op of boven de schoolnorm. 

 
Acties: 
● Vroegtijdig signaleren van kinderen die moeite hebben met rekenen ● Minimumdoelen voor alle kinderen op minimaal 1S niveau ● Voor de sterke 
rekenaars een uitgewerkte compact-route inzetten volgens de methode WIG ● Gebruik maken van het expliciete directe instructiemodel voor 
rekeninstructies ● Invoeren van het drieslagmodel, handelingsmodel en hoofdfasemodel ● 3 scholingsmomenten WIG5 voor het team door Bureau Helder* 
● 4 observatierondes gericht op instructievaardigheden WIG5 door Bureau Helder voor de waarborging van de kwaliteit van ons rekenonderwijs* ● Naast 
oefensoftware extra aandacht voor automatiseren met behulp bewegend leren in de thuisgroepen (3 keer per week 15 minuten) ● De expertgroep rekenen 
borgt de afspraken m.b.t. automatiseren ● Bareka rekenmuurtje implementeren ● Met Sprongen Vooruit optimaal inzetten en toegankelijk beschikbaar 
stellen op alle leerpleinen ● Het schoolbreed hanteren van eenduidige rekentaal/woordenschat van de methode WIG5 
 

 

Taal 

Technisch lezen: 
Wij bieden op De Buut effectief leesonderwijs. Dit doen wij door het geven van heldere, eenduidige en stapsgewijze instructies. We maken gebruik van de 
klanksynthese aanpak. Binnen deze instructies staan oefeningen die direct met het lezen te maken hebben centraal. Daarna volgen inoefening en gerichte 
feedback. Hierdoor ervaren kinderen succes, wat een belangrijke motivatie is om plezier in lezen te hebben en te behouden. Door aan te sluiten bij hun 
belevingswereld met de boeken en teksten die wij aanbieden, ervaren de kinderen zo veel mogelijk plezier in het lezen. Het verhogen van de opbrengsten 
De IEP resultaten zijn boven de schoolnorm. 
 
Begrijpend lezen: 
Het streven is dat begrijpend lezen steeds meer geïntegreerd wordt in onze thema's en andere vakken. Kinderen komen op een uitdagende en interactieve 
manier tot tekstbegrip. Door het meerdere keren herhalen van de tekst beklijft de tekst beter en is er duidelijk een beter tekstbegrip en groei van 
woordenschat. Kinderen kunnen de moeilijke woorden ontcijferen aan de hand van de context. De tekst wordt veelal klassikaal besproken en de kinderen 
leren daarbij van en met elkaar. Het verhogen van de opbrengsten De IEP resultaten zijn boven de schoolnorm. 
 
Taalverzorging: 
Wij zorgen ervoor dat leerlingen zelfstandig gemotiveerde en creatieve teksten kunnen schrijven en hierbij gebruik maken van de correcte spelling. Wij 
zorgen ervoor dat de leerlingen uitgedaagd worden en de juiste ondersteuning krijgen. Het verhogen van de opbrengsten De IEP resultaten zijn minimaal 
boven de schoolnorm. 
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Acties:  
● Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen ● Elke dag minimaal 30 minuten stil lezen (leerplein 2 en 3) ● Wekelijks aandacht voor boekpromotie ● Model 
leesgedrag van de leerkracht ● Ontluikende geletterdheid stimuleren door rijke lees- en schrijfhoeken ontwerpen op leerplein 1 ● Aanvullen van de 
schoolbieb ● vanaf de herfstvakantie 1 keer per week tutorlezen Buutbreed ● Integreren van lezen in andere vakken en thematisch onderwijs onder 
begeleiding van de Leespoli* ● Implementeren van creatief schrijven* ● Borgen en uitvoeren plan van aanpak voor risicolezers zie Kwaliteitskaart Lezen ●  
Elk thema een lessencyclus begrijpen lezen voorbereiden en uitvoeren naast Nieuwsbegrip ●  Implementatie van nieuwe spellingsmethodiek i.s.m. de 
Leespoli * ● Observaties spellingsinstructies, feedbackgesprekken en begeleiding van leerkrachten door de Leespoli*  
 

 

Sociaal emotioneel leren 

Vanuit een eenduidige benadering Pedagogische Tact (Stichting NIVOZ) streven wij ernaar dat elk kind zich veilig en gelukkig voelt op De Buut. Leerjaar 6, 7 
en 8 halen de schoolnorm (75%) op Welbevinden en Sociale Veiligheid. 60%  van alle kinderen scoort boven de 70% op Prestatiemotivatie van categorie 
Leeraanpak van IEP Hart & Handen. Dit manifesteert zich door het goede te doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de kinderen. Daarnaast zetten 
we ons aankomend jaar extra in voor het versterken van executieve vaardigheden van de kinderen. 
 

Acties:  
● Borgen van de methode voor executieve vaardigheden Breinhelden door lesbezoeken tijdens thuisgroep moment ● Inrichten Breinhelden spellenkasten 

per leerplein ● Ontwikkelen Kwaliteitskaart Weektaak ● Implementatie nieuwe weektaak ● 3 teamscholingen Pedagogische Tact in samenwerking met 

Stichting NIVOZ* ● 2 facultatieve observatie- en feedbackrondes door Stichting NIVOZ*● De leerkrachten begeleiden in het analyseren van de resultaten en 

voeren dit uit volgens Opbrengst Gericht Werken 4D (dat-duiden-doelen-doen) door expertgroep SEL en innovatiecoach ● Handelingsgericht inzetten van 

sociogram, SCOL en IEP Hart & Handen volgens OGW-4D (data-duiden-doelen-doen)  ● 5 keer kind- (ouder) gesprekken ● Wekelijks SEL activiteiten (Goed 

gedaan!), zowel in de thuisgroepen als op de weektaak ● Vergroten van sociale veiligheid door intensief en gericht aanbod tijdens de Gouden weken en de 

rest van het schooljaar ● Voorstelronde en aandacht voor sociale veiligheid en ongewenste omgangsvormen door Interne Contactpersonen (ICP-ers) ● 

Observaties en feedbackgesprekken door Expertgroep SEL tijdens leerplein-overleggen leerplein-groepsbesprekingen ● Ontwikkelen Kwaliteitskaart 

Leerpleinmanagement in het kader van afspraken die de sociale veiligheid vergroten  ● Deelname aan Coming Out week, Week van de Mediawijsheid, 

Week tegen Pesten, Week van Respect en Week van de Lentekriebels  ● Organiseren van een ouderavond Mediawijsheid i.s.m. de Oudervereniging ● 

Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) herinvoeren en structureel opnemen in het aanbod van De Buut 

 

 


