
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 2015 is er een nieuw schoolplan geschreven 
waarin de onderwijskundige doelen voor de komende vier jaar staan benoemd. Beide 
plannen zijn met  instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld. De speerpunten 
voor dit schooljaar staan hieronder beschreven. 
 
Evaluatie doelen schooljaar 2017-2018 
 
Er is een uitgebreid document Actief Burgerschap opgesteld naar een voorbeeld van een andere 
SPCO school.  We hebben hiervoor ook complimenten van de inspectie gekregen. Er was geen 
duidelijke visie op dit gebied. Er waren wel meerdere activiteiten die vallen onder goed burgerschap. 
Dit is nu in een beleidsdocument verwoord. Dit houdt in dat er geen grote wijzigingen in het 
curriculum plaatsvinden, maar dat eea nu is geborgd in een document.  

 
Het visiestuk Digitaal Onderwijs (ICT-beleidsplan) is vastgesteld en geeft inhoudelijke leerlijnen weer 
voor verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld een leerlijn programmeren van groep 1-8. Vanuit de 
subsidie W&T zijn hier ook materialen voor aangeschaft, voor zover niet aanwezig. Vier 
deelvaardigheden binnen de de 21e eeuwse vaardigheden, worden ingenomen door Digitale 
geletterdheid. Dit zijn: ICT- basisvaardigheden, Computational thinking, Mediawijsheid en 
Informatievaardigheden. Voor deze deelvaardigheden is in het plan beschreven hoe dit vorm krijgt 
op onze school. Dit is soms per klas beschreven en soms per bouw. 
 
Naast ICT zijn we ook op andere manieren actief geweest met kennisontwikkeling in het team 
omtrent 21e -eeuwse vaardigheden. Onderzoekend leren was hier onderdeel van. De leerkrachten 
hebben deze manier van leren vaker aangeboden aan de kinderen. In de onderbouw geïntegreerd in 
de thema’s. In een aparte hoek of als onderdeel. In de bovenbouw soms binnen een bestaande 
methode-les of soms als losse activiteit. Bijvoorbeeld het nabouwen van een delict met onderzoek 
naar verschillende poeders. Kinderen genieten zichtbaar van dergelijke lessen. De betrokkenheid is 
groot. 
 
Ook voor de zaakvakken hebben we gezocht naar een methode waar de 21e -eeuwse vaardigheden 
beter benut worden. Dit is de (gloed) nieuwe versie van Naut, Meander, Brandaan geworden. In onze 
ogen het beste van twee werelden; kennisoverdracht van de leerkracht en een geïntegreerde leerlijn 
21e -eeuwse vaardigheden. Uitgewerkt van abstracte vaardigheden naar 5 concrete situaties die 
herkenbaar zijn voor het kind. De toetsen bij de methode toetsen de kinderen op kennis en 
vaardigheden. 

 
Na een periode van voorbereiding is afgesproken dat De Meent in 2018-2019 overgaat naar een 
nieuw lestijden-model. 
Dit geeft qua lesuren wat meer ruimte in groep 1-4, terwijl groep 5-8 een half uur minder les krijgt.  
Voor groep 5-6 betekent deze wisseling dat het schoolurentotaal van 7520 lesuren in het geding 
komt. Om die reden krijgen de middenbouwgroepen (groep 4/5/6) komend jaar 25,5 uur les. Twee 
maal in de week gymmen zij onder lunch-pauze-tijd. Ze bewegen dan toch en er blijft dan een half 
uur per week over voor andere lessen. 
De extra uren voor de onderbouw gaan vooral naar Nederlandse Taal en Engels. Alle groepen krijgen 
45 minuten Engels van een vakleerkracht. Vorig jaar kregen alleen groep 5-8 Engels van de eigen 
leerkracht.  
 



De tijd die we in de bovenbouw moeten inleveren gaat af van de crea-tijd. We de crea-tijd wat 
efficiënter in, zodat daar wat tijdwinst ontstaat. Stond er voorheen 2x 60 minuten groeps-
doorbroken creamiddag op het rooster. Nu is dat 2x45 minuten. Ook verschuift de invulling van de 
lessen naar een breder aanbod. Niet alleen tekenen en handvaardigheid worden aangeboden in de 
crea-tijd, maar ook bijvoorbeeld dammen, koken, drama, nieuwe media enz. 

 
We verwachten met dit nieuwe schooltijden-model minder werkdruk te ervaren. Hiervoor zetten we 
nog een middel in: namelijk werken volgens de LEAN-methode. We starten het schooljaar met een 
workshop om administratieve processen efficiënter in te richten, zodat er geen verspilling 
plaatsvindt.  

 
 
Doelen en plannen  voor schooljaar 2018-2019 
 
Het team leeft de kernwaarden (geloof, hoop, liefde en vertrouwen) voor aan de kinderen en rust kinderen 

toe om te handelen vanuit deze kernwaarden. We zijn tevreden als de kinderen daadwerkelijk ervaren 

handvatten te hebben om te handelen vanuit de kernwaarden. 

 
We realiseren het concept IKC in Woerdense Verlaat conform de eisen van de gemeente Nieuwkoop.  

Dit concept wordt beschreven in een beleidsdocument en aangeboden aan de gemeente. Zodra dit plan er 

is en akkoord is bevonden wil de gemeente meewerken aan een officieel moment.  

 
We streven ernaar dat in 2020 de leraren de kinderen begeleiden bij hun leerproces, waarbij kinderen 

eigenaar zijn van hun eigen leerproces. We zijn tevreden wanneer er een uitgewerkt plan ligt voor volgend 

schooljaar. 

 
De Meent is nog geen gecertificeerde opleidingsschool voor studenten en wil dat wel graag worden. 

Voorwaarde is dat er geschoolde mentoren zijn. Daarvoor laat school gefaseerd alle leerkrachten een 

mentoren training volgen. Daarnaast wordt een aan audit voorbereid en gehouden in het najaar om het 

certificaat te verkrijgen. Dit alles in samenwerking met de Marnix Academie. 
 
Leraren beheersen de 21e -eeuwse vaardigheden en zorgen ervoor dat deze verwerven zijn in het gehele 

curriculum. 

 
 

We zijn tevreden wanner de invoering van de nieuwe methode zaakvakken; Naut-Meander-Brandaan 

soepel verloopt en correct wordt ingezet om een zo efficiënt en hoog mogelijke opbrengst te bereiken. 

We vergelijken de resultaten met de vorige toen we de voorloper van deze methode gebruikten. 
 
Het Strategisch Meerjaren Plan van de SPCO loopt tot 2019. Dit jaar worden de doelen voor de periode 

2019-2013 vastgesteld. De doelen worden in gezamenlijkheid met alle SPCO scholen opgesteld. Het CvB 

stelt vast. Na vaststelling van het SMP kan het schoolplan van De Meent geschreven worden. Dit zal eind 

2019 af zijn. 

 
 
 

 


