
8. 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 schoolplan geschreven waarin 
de onderwijskundige doelen voor vier jaar staan benoemd. Dit plan loopt dit jaar af. Dat 
betekent dat er een nieuw schoolplan geschreven moet worden. Het koersplan van de SPCO 
is leidend voor dit plan. Vlak voor de zomervakantie is dit koersplan afgerond. Vervolgens 
kan een nieuw schoolplan geschreven worden voor de komende vier jaar. Beide plannen 
worden met  instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld. De speerpunten voor 
dit schooljaar staan hieronder beschreven. 
 
Doelen en plannen  voor schooljaar 2019-2020 
 
IKC 

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.  
 
Eigenaarschap leerlingen 
We streven ernaar dat in 2020 de leraren de kinderen begeleiden bij hun leerproces, waarbij 
kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces. De kinderen van groep 5 t/m worden 
uitgenodigd bij een rapport/ voortgangsgesprek, samen met hun ouders. Hiermee 
verstevigen we meteen de driehoek kind- ouder-school. In de groepen 3 en 4 zal dit op proef 
plaatsvinden met een enkel kind.  
 
Opleidingsschool 
De Meent is een gecertificeerde opleidingsschool voor studenten. Dit schooljaar bieden we 
een stageplek aan drie studenten. Voor onze kleine school is dat een groot aantal. De 
studenten lopen stage in de midden- en bovenbouw.  
 
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 merken dit bijvoorbeeld aan de invoering van wisbordjes en beurtstokjes. De 
leerkrachten werken hiermee aan een nog hoger niveau van didactiek.  
 
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 gaan komend jaar wat 
experimenteren met deze werkvorm in groep 1 t/8 om te kijken of deze manier van werken 
geschikt is voor onze school. 
 
Vernieuwen methodes 
Komend schooljaar oriënteren wij ons op een nieuwe rekenmethode en een nieuwe 
methode voor Godsdienstonderwijs. De leerkrachten zijn hiervoor in twee werkgroepen 
verdeeld. 
 
Leerplein 
Onze school maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband Rijnstreek (SWV). Het 
samenwerkingsverband gaat over de toewijzing van extra hulp op school of een verwijzing 
naar een andere school voor passend onderwijs. In hoofdstuk vijf leest u meer informatie 
hierover. Het bestuur van het SWV wil dit schooljaar onderzoeken of leerpleinen een 
mogelijkheid zijn om beter passend onderwijs aan te bieden op de basisscholen. Zij heeft 
vier scholen gekozen om te participeren in deze pilot. Onze school is daar één van. Wij 
ontvangen een subsidie om een leerplein op te zetten en gaan verslag doen van de 
opbrengsten. 
 
Taal en lezen 
Wij willen een aanvullend programma aanbieden aan kinderen die laag scoren op woordenschat. We 
denken aan een digitaal programma dat zowel op groepsniveau als individueel te gebruiken is. 
Ook willen wij een doorgaande lijn presenteren dmv spreekbeurten en boekbesprekingen vastleggen 
in een beleidsdocument, zodat het een vast onderdeel van het curriculum wordt.  
 
 
 

 


