
In ons nieuwe schoolplan van 2015 -2019. ( In augustus besproken en vastgesteld met onze MR) 
hebben we voor dit jaar ook weer een aantal acties opgenomen om ons onderwijs verder te 
verbeteren.  
Dit jaar hebben we zeven studiedagen beschikbaar om onderstaande met elkaar vormen te geven.  
  
De hoofdlijnen van dit alles willen we graag met de ouders delen, zodat u ook kunt zien wat u van 
ons kan verwachten dit schooljaar. Hieronder in het kort de belangrijkste zaken uit het jaarplan voor 
2015/2016 (Het jaarplan is een deel uit ons schoolplan.) 
  
Ontwikkeltrajecten: 
Lezen met begrip 
Doel: verbeteren van de opbrengsten voor begrijpend lezen en leesmotivatie bevorderen. 
Deze lijn is vorig schooljaar ingezet en loopt door in dit schooljaar.  In januari 2016 en 2017 kijken we 
naar de opbrengsten middels de toetsen. We streven naar een verbetering van 15% in januari 2017. 
Binnen het lezen met begrip speelt woordenschat een belangrijke rol.  Dit schooljaar wordt dat deel 
voor de groepen 1 t/m 4  onder de loep genomen en gaan we met elkaar afspreken hoe we daar in 
de onderbouw samen gestructureerd aan werken. Daarnaast zijn we bezig in de groepen 3 en 4 om 
het leren lezen te vernieuwen en leerlingen leesplezier te laten ervaren door de aanpak van Zin in 
lezen.    
  
Taakspel 
Doel: Verbeteren van het klassenmanagement. O.a. door te werken aan een positief klimaat in de 
groepen. Dit jaar wordt een deel van ons team hierin getraind. Tevens worden er twee coachen 
opgeleid die later de overige teamleden kunnen trainen.  
  
Instructie vaardigheden leerkrachten   
Een sleutel tot succes en de laatste jaren is er heel veel nieuws op dit terrein ontwikkeld. We gaan 
dat delen met onze leerkrachten, zodat zij dit ook kunnen inzetten in hun dagelijkse praktijk in de 
klas.  
  
Educatief partnerschap. Samenwerking met ouders 
We zijn met een leerteam (onderzoeksgroep) aan het nadenken over hoe we beter met ouders 
kunnen samenwerken in het belang van de kinderen. Dit gaat verder dan de ouderhulp zoals die er 
nu bij ons op school geregeld is. We willen ouders ook zien als pedagogisch en didactisch partner. 
Het leerteam zal dit schooljaar met een plan van aanpak komen. Zodra daar concrete zaken van 
uitgewerkt zijn, zullen we dit ook met de andere ouders communiceren. De uitvoering van dit plan 
van aanpak zal gaan starten vanaf het volgende schooljaar. Voor dit leerteam zijn we nog op zoek 
naar ouders die willen meedenken. 
Aanmelden kan via: mijlpaal.info@askoscholen.nl of direct bij Joyce van groep 3.        
  
Identiteit  
Op de studiedag van 16 oktober gaan we met het team aan de slag over onze eigen identiteit. Daarin 
spelen een aantal zaken een belangrijke rol:  
Hoe kunnen we zo goed mogelijk omgaan met de culturele verschillen bij ons op school. Hoe kunnen 
wij een verbindende rol hierin spelen. Wat betekent dat voor de leerkracht en wat betekent dat voor 
de ouders en de kinderen. Op 16 oktober gaan we het ook met elkaar hebben over de zwarte 
Pietendiscussie.  
                                                
Via het Praatpaaltje zullen we u van bovenstaande en ook van andere acties verder op hoogte 
houden.    
 

https://mail.askoscholen.nl/OWA/redir.aspx?SURL=i2vWyH5xs0kQCzIrLc_xm8Qtd6GGjWV47awxFeRwCaXEHkbn5PPSCG0AYQBpAGwAdABvADoAbQBpAGoAbABwAGEAYQBsAC4AaQBuAGYAbwBAAGEAcwBrAG8AcwBjAGgAbwBsAGUAbgAuAG4AbAA.&URL=mailto%3amijlpaal.info%40askoscholen.nl

