
1. De ontwikkeling van het onderwijs in de school

In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen van het onderwijs op hoofdlijnen beschreven.
Meer informatie is te lezen in het Jaarplan. In 2020 is er een schoolplan geschreven waarin
de onderwijskundige doelen voor vier jaar staan benoemd. Het koersplan van de SPCO is
leidend voor dit plan. De SPCO hanteert daarbij vier bouwstenen:

1. Scholen van Waarde

2. De leerkracht maakt het verschil

3. Gespreid leiderschap

4. Toekomstgericht onderwijs

Naast dit jaarplan zijn er doelen en activiteiten geformuleerd naar aanleiding van het

Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Doelen en plannen  voor schooljaar 2021-2022

Expliciete Directe Instructie
Afgelopen jaar zijn drie collega’s (werkgroep) aangehaakt bij een cursus Expliciete Directe
Instructie (EDI) op een collega school van de SPCO. Deze cursus wordt gegeven door Marcel
Schmeier. EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor
succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen. De leerkracht
geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het
begrijpen. De werkgroep zorgt voor de transfer van kennis naar het hele team. Wij hanteren
al veel onderdelen van dit model, maar gaan dit komend jaar nog steviger inzetten en
borgen. De kinderen merkten dit bijvoorbeeld aan de invoering van wisbordjes en
beurtstokjes. De leerkrachten werken hiermee aan een nog hoger niveau van hun
didactische vaardigheden. Komend schooljaar gaan de leerkrachten bij elkaar in de klassen
kijken om te leren van elkaar en te zorgen voor een doorgaande lijn.

Close Reading
Voor het vak begrijpend lezen wordt landelijk al jaren gezocht naar de beste didactiek of
strategieën. Momenteel is Close Reading in opkomst. Close Reading: een verdiepende
manier van begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en
kinderen op een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Herlezen, aantekeningen
maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn
belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan. Bij Close Reading wordt de tekst in drie
keer gelezen. Elke keer wordt met de leerlingen een stap verder gegaan. Na de eerste keer
lezen is de grote lijn van de tekst duidelijk voor de kinderen en weten ze waarom deze tekst
deze titel heeft. De tweede keer zoomen ze in op details en wordt gericht gekeken naar
moeilijke woorden en naar de opbouw van de tekst.
De kinderen lezen de tekst de derde keer op dieper niveau: ze moeten gaan afleiden, tussen
de regels gaan lezen. Ze verdiepen zich in de bedoeling van de schrijver: waarom zou hij voor
deze titel gekozen hebben? Wat zou hij bedoelen met de haakjes? De discussie die volgt,



vindt plaats op basis van informatie uit de tekst. Waar baseer je dit op, wat staat er in de
tekst dat jij dit nu denkt? Welk stukje van de tekst ondersteunt jouw mening? Oftewel
leerlingen speuren als detectives naar bewijs in de tekst.
In Amerika zien we goede resultaten bij scholen die werken volgens de aanpak van Close
Reading (ontwikkeld door D. Fisher en N. Frey). In Nederland zijn de eerste ervaringen
veelbelovend en zien we ook veel enthousiasme bij de kinderen. Wij hebben deze methode
afgelopen jaar ingevoerd in groep 1 t/8 olv  Marieke van Logchem van Expertis. Dit jaar krijgt
dit een verdiepingsslag en schrijven we een kwaliteitskaart over ons totale aanbod voor
Begrijpend Lezen.

Afvalvrije school
In het kader van duurzaamheid zijn wij een afvalvrije school geworden. Dat wil zeggen dat
wij al het afval scheiden en het restafval hierdoor aanzienlijk is verminderd. Dit gaat redelijk
goed, maar kan nog beter. Dit jaar gaan alle betrokkenen (kinderen, team en
schoonmaakbedrijf) zich inzetten voor een optimaal resultaat. We werken hierbij samen met
de gemeente Nieuwkoop.

Cognitieve leerpsychologie
De cognitieve leerpsychologie bestudeert hoe ons menselijk denken en leren werkt. Het team wil
deze kennis toepassen in de lessen. Het helpt de kinderen bij het leren. De SPCO heeft hiervoor een
kwaliteitskaart gemaakt die komende jaren wordt ingezet op alle scholen. De meeste onderdelen zijn
al bekend bij ons, Waar hiaten zijn, vullen we dat komend schooljaar aan. Ter informatie voor u als
ouder;
De cognitieve leerpsychologie komt o.a. tot de volgende inzichten:
➢ Eten, praten, lopen, enz. leren we vanzelf (nature). Alle andere dingen moeten geleerd worden
(nurture). Dit betekent dat alle kennis die we leerlingen willen leren op de basisschool (van groep 1
t/m 8) ook echt expliciet aangeboden, geoefend en geleerd moet worden. Biologisch primair
tegenover secundair leren.
➢ Het werkgeheugen van de mens heeft een beperkte capaciteit (5-7 items) en kan overbelast
worden (Cognitive load theory, Sweller). Dit betekent dat de leerkracht zich bewust moet zijn dat er
weinig afleidende prikkels moeten zijn in klaslokaal, bordwerk en in aanbod leerdoel.
➢ Kennis gaat vooraf aan vaardigheden. Kennis moet aangeboden worden, gemodelleerd en
geoefend. Bij elk nieuw onderwerp hebben kinderen verschillende niveaus van voorkennis. De
leerkracht moet dit checken en hierop zijn/haar instructie afstemmen.
➢ Doelgerichte oefening helpt om kennis in het lange termijn geheugen op te slaan. Er ontstaan
‘snelwegen’ in het brein, de kennis wordt geautomatiseerd en is sneller oproepbaar.
➢ Toepassen van kennis is moeilijk en moet begeleid worden. Wanneer leerdoelen aangeboden en
geoefend worden ontstaan er in het langetermijngeheugen domeinspecifieke kennisdelen (single
learning). Door oefenen en benoemen ( ‘Weet je nog, we hadden dit geleerd...’) in context
begeleidt een leerkracht het verbinden en gebruik maken van meerdere domeinspecifieke gebieden
(deep learning / complex learning).

Eigenaarschap van leerlingen

De kinderen leren door het werken met zowel individuele doelen als samenwerkingsopdrachten
verantwoordelijkheid te dragen voor eigen handelen en het behalen van gestelde (hoge) doelen.

Wij maken gebruik van driehoeksgesprekken (kind, ouder, school)  en kringgesprekken waarbij de

leerling eigenaarschap heeft over zijn/haar leerproces/ontwikkeling. Gezamenlijk wordt het leren



geëvalueerd en worden nieuwe doelen bepaald. We willen de kinderen zelf laten evalueren of ze een

doel bereikt hebben. We zullen de kinderen hiervoor moeten toerusten en begeleiden.

We willen leren zichtbaar maken in proces en doel. Welke groei maakt een kind door en wat zijn de

opbrengsten? Een rapportcijfer is daarvoor soms te abstract. Een werkgroep gaat komend jaar

onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven.

IKC
We realiseren het concept IKC in Woerdense Verlaat conform de eisen van de gemeente
Nieuwkoop. De gemeente heeft afgelopen juli groen licht gegeven om een nieuw IKC te
bouwen in Woerdense Verlaat. Samenwerkingspartners zijn: Kinderopvang Polderpret,
Verenigingsgebouw Beatrix en de dorpsraad van Woerdense Verlaat


