
 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Ei 
ge 
na 
ar 

sch
ap 
& 
M
et 

ho
de 

● Kindgesprekken 2 x 
per jaar 

● Vooraf toets 
afnemen bij plus 
leerlingen 

● Instructie o.b.v. 
keuzes 

● Leerdoelen 
 
 
 
 
 
 
 

● Kindgesprekken 2x 
per jaar 

● Vooraf toetsen 
afnemen (rek 10) bij 
cluster II en III 

● Instructie o.b.v. 
keuzes 

● Leren Zichtbaar 
Maken (LZM) 
Rekenen doelen en 
succescriteria 

 
● Portfolio rekenen 

starten 
● Scholing leerkrachten 

en hulp 
schoolbegeleidings- 
dienst en kijken 
andere scholen 

● Rots en Water verder 
implementeren 
 

● Oriënteren nieuwe 
methode taal/ 
spelling en schrijven 

● Vergadering over 
identiteit 

● Kindgesprekken 
uitbreiden? 

● Vooraf toetsen (rek 
10 en taal 8) cluster II 
en III 

● Instructiemodel 
evalueren 
groepsdoorbrekend? 

● LZM rekenen borgen 
en kiezen onderdeel 
Taal kiezendodoelen 
en succescriteria 
 

● Portfolio taal starten 
 

● Scholing en borging 
leerkrachten o.l.v. 
schoolbegeleidings- 
dienst 

● Rots en Water verder 
implementeren 
 

● Oriënteren Rots & 
Water, Hemel & Aarde 
én VLL 

 
 
 

● Kindgesprekken 
uitbreiden? 

● Vooraf toetsen 
evalueren en 
bespreken clusters 

● Instructiemodel 
evalueren 
groepsdoorbrekend? 

● LZM rekenen en taal 
borgen én nieuw 
onderdeel Taal kiezen 
doelen én 
succescriteria 

● Portfolio taal 
uitbreiden 

● Scholing en borging 
leerkrachten o.l.v. 
schoolbegeleidings- 
dienst 

● Rots en Water 
teamscholing en 
borging 

● Aanschaf methode 
Veilig Leren Lezen 

 

 

● Kindgesprekken 
uitbreiden? 

● Vooraf toetsen 
evalueren en 
bespreken clusters 

● Instructiemodel 
evalueren 
groepsdoorbrekend? 

● LZM rekenen en taal 
borgen én toevoegen 
schrijven kiezen 
doelen én 
succescriteria 

● Portfolio schrijven 
uitbreiden 

● Scholing en borging 
leerkrachten o.l.v. 
schoolbegeleidings- 
dienst 

● Rots en Water 
teamscholing en 
borging 

 

 



 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
The

ma
tis
ch 
on
de
rw
ijs, 
Ku
nst 
& 
Cul
tu
ur 

 

● 2x per jaar 
Schoolbrede 
projecten 

● Thematisch werken in 
de eigen groep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 2x per jaar 
Schoolbrede 
projecten o.b.v. 
evaluatie vorig jaar 

● 1 of 2 disciplines 
centraal stellen, bijv. 
muziek 

● leerkracht geeft les in 
andere groep 
 

● Portfolio Kunst en 
Cultuur uitbreiden 

● Kunst & Cultuurdag 
verzorgd door 
externen 

● 2x per jaar 
Schoolbrede 
projecten o.b.v. 
evaluatie vorig jaar 

● 1 of 2 disciplines 
centraal stellen, bijv. 
tekenen en beeldend 
 

● Borgen discipline jaar 
ervoor 

● Talenten zichtbaar 
maken via portfolio of 
Egbertus got Talent 
 

● Portfolio verder 
uitbreiden 

● Kunst & Cultuurdag 
deels verzorgd door 
externen 

● 2x per jaar 
Schoolbrede 
projecten o.b.v. 
evaluatie vorig jaar 

● 1 of 2 disciplines 
centraal stellen, met 
elkaar een keuze 
maken 

● Borgen discipline jaar 
ervoor 

● Talenten zichtbaar 
maken via portfolio of 
andere wijze. Ook 
leerkrachten 

● Portfolio verder 
uitbreiden 

● Kunst & Cultuurdag 
deels verzorgd door 
externen 

● 2x per jaar 
Schoolbrede 
projecten o.b.v. 
evaluatie vorig jaar 

● 1 of 2 disciplines 
centraal stellen, met 
elkaar een keuze 
maken 

● Borgen discipline jaar 
ervoor 

● Talenten zichtbaar 
maken via portfolio of 
andere wijze. Ook 
leerkrachten 

● Portfolio verder 
uitbreiden 

● 1 dag groepsdoor- 
brekende Kunst & 
Cultuurdag zelf 
georganiseerd vanuit 
talenten leerkrachten  

 


