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1. Inleiding 

 

Schoolbesturen zijn per 1 aug. 2017 met het vernieuwd inspectietoezicht 

verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle scholen, dit te bewaken en te 

continueren.  

 

Binnen Trinamiek hebben we nog geen afspraken over het formuleren van normen 

en ambities. Scholen gaan hier heel verschillend mee om of hebben hier nog geen 

stappen in genomen. Hierdoor is het onduidelijk wanneer je als school/stichting 

tevreden kan zijn of wanneer je je zorgen moet maken. Vandaar de behoefte voor 

afspraken over de aanpak op Trinamiek niveau en het formuleren van 

schoolspecifieke ambities. 
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2. Werkwijze 

 

Tijdens dit traject gaan we aan de slag met het formuleren van een ambities. 

Ambities voor de verschillende vakken, gedrag en leerkrachtvaardigheden. We gaan 

de leerlingresultaten vergelijken met de geformuleerde ambities. Daarna gaan we 

in op wat de school vindt van de vergelijking van de resultaten met de ambitie: 

Wat gaat goed? Wat houden jullie vast? Wat kan beter? Dit document wordt een 

bijlage van het vernieuwde schoolplan. 

 

 

2.1 Het 4D model 
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2.3 Convergent en divergent differentiëren 

 

Convergent: 

Je houdt het niveau zoveel mogelijk hetzelfde en je doet meer 

inspanningen voor kinderen om ze mee te krijgen. Dit gebeurt buiten de 

basisles (arrangement tijd). Gevorderde leerlingen werken niet door maar 

krijgen verdiepingsstof. 

 

Divergent: 

Er zijn niveauverschillen tussen kinderen en die lopen steeds verder 

uiteen. De groepen worden vanuit een goede bedoeling opgesteld, maar 

hebben weinig effect op lange termijn. De instructietijd wordt zo 

versnipperd dat leerlingen te klein stapjes gaan maken. Het is heel lastig 

om de groepen weer bij elkaar te krijgen. Het worden een soort van 

treinen die op drie verschillende sporen gaan rijden 
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3. Populatie in relatie tot je handelen 

 

3.1 Beschrijving populatie 

 

In de onderstaande tabel staat het opleidingsniveau van de ouders per groep 

weergegeven.  

 

Opleidingsniveau van 
ouders       

 school 
groep 1 - 

1/2A 
groep 1 - 

1/2 B 
groep 2 - 

1/2A 
groep 2 - 

1/2B 
groep 

3 
HBO/WO 59 % 58 % 57 % 65 % 55 % 72 % 
MBO/HAVO 33 % 25 % 36 % 35 % 30 % 25 % 
< MBO 5 % 17 % 7 % - 5 % 3 % 
Geen/onbekend 3 % - - - 10 % - 

       

 school groep 4 groep 5 groep 6 groep 7 
groep 

8 
HBO/WO 59 % 52 % 59 % 53 % 65 % 52 % 
MBO/HAVO 33 % 31 % 32 % 37 % 35 % 44 % 
< MBO 5 % 14 % 4 % 8 % - 4 % 
Geen/onbekend 3 % 3 % 5 % 2 % - - 
 

 

Sommige leerlingen hebben een anderstalige achtergrond of hebben kenmerken die 

de leerontwikkeling belemmeren. In onderstaande tabel wordt per klas aangegeven 

bij hoeveel leerlingen (percentage) er sprake is van dergelijke bijzondere 

omstandigheden. Hierbij zijn alleen officiële diagnoses meegenomen. 

 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot % 5/8 % 
Aantal ll 13 22 16 15 27 19 13 14 139 77 
Dyslexie     7 5 15 28 6,5 11,7 
Dyscalculie           
IQ < 80      5   0,7 1,3 
IQ > 130     3,5    0,7 1,3 
TOS      5   0,7 1,3 
Gedragsst    14 3,5 5 7,5 14 5 7 
Autisme    7     0,7  
Angst/depr       7,5  0,7 1,3 
ADHD    7 3,5 5  7 2,9 4 
Antisociaal           
Meerdere        7 0,7 1,3 
NT2  4,5   3,5 5   2,1 2,5 
Anders           
Totaal 0 4,5 0 14 17,5 25 22,5 42 15,7 25,1 
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3.2 Kwaliteit pedagogisch en didactisch handelen 

 

Op basis van de hierboven beschreven populatie zijn er een aantal aandachtspunten voor 

het pedagogisch en didactisch handelen: 

 

Betreft  Behoefte  Achtergrond 

Zelfstandigheid  Vaardigheden mbt zelfstandig werken 

concreet aanleren. De CED leerlijn 

Leren Leren benoemt wat de meeste 

leerlingen moeten beheersen. Gebruik 

de begeleidingsaanpak vanuit de 

teamtraining.  

Voor alle doelen van het Leren Leren 

geldt dat er dagelijks een opdracht 

hieromtrent is en dat er dagelijks een 

evaluatiemoment gerealiseerd wordt. 

Leerlingen groeien op in 

een omgeving die 

‘ontzorgt’ voor de 

leerling. 

Inzet  Vaardigheden als doorzetten en 

frustratietolerantie specifiek aanleren. 

Feedback gericht op het proces, 

leerlingen zijn bekend met fasen zoals 

de leerkuil en gebruiken opbouwende 

zelfspraak. Successen (mbt aanpak/ 

werkhouding/ doorzetten) vieren. 

Leerkrachten zijn hier in hun didactisch 

handelen van bewust. Het maakt deel 

uit van hun dagelijks handelen. 

Leerlingen zijn bereid 

zich in te zetten, maar 

tot hoever 

Uitdaging  Uitdaging, aanbod van hogere 

denkvaardigheden. Leerlingen ervaren 

de leerkuil en hoe ze van daaruit verder 

kunnen. Ze ontwikkelen leerstrategieën 

en zelfkennis ten aanzien van hun 

leerproces. 

In de klas wordt dit via verrijkingsstof 

aangeboden. De leerkracht is voldoende 

in staat om bij het differentiëren ook in 

deze behoefte te voorzien, mits de 

leerling voldoende zelfstandigheid 

heeft. Ook zal de leerkracht bij het 

aanbieden van leerstof aan deze 

leerlingen meer uitdagende vragen 

stellen.  

Daarnaast komt dit specifiek aan bod in 

de plusklas. 

Relatief veel hoog 

opgeleide ouders. Grote 

niveauverschillen in de 

groep. 

 

Deze richtlijnen zijn bekend binnen de school. De leerkrachten zijn voldoende in 

staat om dit in hun aanbod en handelen te integreren. 
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4. Ambities school bepalen 

 

De ambities die een school wil bereiken met leerlingen noemen we 

schoolstandaarden. Deze kunnen voor scholen verschillend zijn, maar zijn de basis 

voor het inrichten van het onderwijsaanbod.  

De ambitie of schoolstandaard van school x staat hieronder weergegeven.  

 

Voorbeeldschool X (niveau I t/m V) 

 Niveau 1 Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V 
Referentieniveau 1S+ 1S           1S            1F          <1F 

Landelijk 20 20 20 20 20 
Gevorderd 30%     

Basis                                    75 %    
Intensief                                                        95 % 5% 

 

Voorbeeldschool X (niveau A t/m E) 

 Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E 
Referentieniveau 1S+ 1S       1S/1F            1F          <1F 

Landelijk 25 25 25 15 10 
Gevorderd 25%     

Basis                                   80 %    
Intensief                                                        95 % 5% 

 

 

We onderscheiden drie schoolstandaarden: 

1. De gevorderde standaard voor de betere leerlingen. Op een school zijn dit 

vaak leerlingen die op de Cito-toets voor niveau  I (of A) behalen. Je wijst 

deze leerlingen toe aan het verdiept arrangement in je aanpak, met als doel 

dat de leerling volgens de gevorderde standaard blijft presteren. In het 

talentarrangement leest u voornamelijk wat u anders doet voor deze 

leerlingen ten opzichte van het basisarrangement. Hoe een leerkracht 

toekomt aan verdieping en uitdaging in instructie, verwerking of leertijd. 

2. De voldoende standaard voor 70 tot 80% leerlingen. In de praktijk zijn dit 

vaak leerlingen die op de Cito-toets voor spelling niveau  II/III (inclusief de 

niveau I- leerlingen) of een A, B of C behalen.  De leerlingen die niveau II en 

III of B en C halen, wijs je vervolgens toe aan het basisarrangement. Hierin 

staat de basisaanpak beschreven. (we nemen de lage C mee in deze 

standaard ook al is dit niet voldoende, omdat deze leerlingen in de praktijk 

vaak wel het basisarrangement in de klas aangeboden krijgen) 

3. De minimumstandaard. Dit is het minimumniveau wat we met 90 tot 95% 

van de leerlingen willen halen. In de praktijk zijn dit vaak leerlingen die op 

de Cito-toets voor spelling niveau IV of D behalen.  Leerlingen die de 

minimumstandaard niet halen, wijs je toe aan het zeer intensief 

arrangement. In de praktijk zijn dit vaak leerlingen die op de Cito-toets voor 

spelling niveau V of E behalen. De 90 tot 95% van de leerlingen is cumulatief. 

Dit is inclusief de leerlingen die niveau I, II en III of A, B en C halen. 

 

De ambities van de school staan in onderstaande tabel weergegeven: 
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 Niveau 1 Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V 
Referentieniveau 1S+ 1S           1S            1F          <1F 

Landelijk 20 20 20 20 20 
Gevorderd 30 %     

Basis                                   80 %    
Intensief                                                       90 % 10 % 
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5. Resultaten vergelijken met de ambitie 

Om zicht te krijgen op het bereiken van de ambitie hebben we vanuit ParnasSys 

onderstaande tabel cumulatief ingevuld. Hiervoor hebben we de gegevens van de 

middentoets genomen van schooljaar 2018-2019.  

5.1 Uitleg werkwijze 

Voorbeeld groep 3 

In groep 3 haalt: 25% van de leerlingen niveau I op de toets begrijpend lezen. Geen 

van de leerlingen in groep 3 haalt niveau II en 25% van de leerlingen haalt niveau 

III. Geen van de leerlingen haalt niveau IV en 50% van de leerlingen haalt niveau V. 

Cumulatief is dit: 25 % op de gevorderde standaard haalt niveau I. Aan de 

voldoende standaard voldoen alle leerlingen die niveau I, II en III halen. Dit is 25% 

plus 25% samen 50%. Er komt niemand bij op de minimumstandaard. Cumulatief 

blijft dit 50%. De overige 50% scoort onder de minimumstandaard en scoort  

niveau V. 

Voorbeeld groep 4 

In juli 2018 zouden de leerlingen in groep 4 E4 moeten beheersen op AVI. Dit is de 

norm voor op niveau. 30% haalt een AVI-niveau hoger dan E4 Beheersing. Van de 

leerlingen behaalt 40% E4 beheersing en 30% M4 beheersing. Cumulatief is dit: 30 % 

op de gevorderde standaard haalt een hoger AVI-niveau. Aan de voldoende 

standaard voldoet 30% plus 40% samen 70%. Aan de minimumstandaard voldoet 30% 

+ 40%+ 30% is 100%. Geen van de leerlingen scoort onder de minimumstandaard. 

Alle leerlingen vallen in de basisondersteuning. 

Uitwerking van de twee voorbeelden in de kolom: 

 BL SP RW TL AVI 
Groep I II & 

III 
IV V I II & 

III 
IV V I II & 

III 
IV V Bove 

nivea
u 

Op 
nivea
u 

1 ni- 
veau 
erond
er 

Meer 
dan 1 
erond
er 

3 25 50 50 50             
4             30 70 100 0 
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5.2 Resultaten van eigen school 

 

Hieronder de resultaten van de Egbertusschool. Daar waar het ambitieniveau gehaald is, is 

het vakje groen gekleurd. 

 

 

  BL  SP  RW  TL AVI 

Groe

p 

I  II & 

III 

IV  V  I  II & 

III 

IV  V  I  II & 

III 

IV  V  Bove 

nivea

u 

Op 

nivea

u 

1 ni- 

veau 

eron

der 

Meer 

dan 

1 

eron

der 

3          31  63  81  19  25  69  87  13  13  44  100   

                                 

4          13  60  73  27  33  73  80  20  40  53  80  20 

                                 

5  19  56  74  26  15  48  78  22  22  82  93  7  44  70  85  14 

                                 

6  32  74  100  0  25  61  80  20  0  58  84  16    68  89  11 

                                 

7  42  83  100  0  25  58  83  17  27  54  82  18    75  100  0 

                                 

8  7  78  86  14  7  35  64  36  7  57  79  21    79  100  0 
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6.Duiden; analyse van de resultaten 

 

Groepsbesprekingen 
 

Groep 8 

 

Algemeen 

Er is sprake van een terugval op spelling en rekenen. 

Er is sprake van groei bij begrijpend lezen en werkwoordspelling. 

Voor wat betreft het Zicht op Kwaliteit document voldoen alleen de scores voor het 

tekstlezen aan de ambitie van de school. Het begrijpend lezen benadert, dankzij de groei 

in de afgelopen periode, de ambitie van de school. De resultaten blijven achter op het 

gebied van het rekenen en spellen. 

 

Begrijpend lezen 

Leerlingen zijn gegroeid. Wat heeft geholpen? 

● Cloze reading, 

● modellen van aanpak 

● vragen naar bewijs (oppervlakkig kiezen is niet genoeg) 

● CITO vraagstelling oefenen 

 

Wat werkt belemmerend? 

● Lange teksten zonder kopjes 

● Ze kennen sommige termen (paragraaf, betoog) niet. Deze zitten niet in 

Nieuwsbegrip. Deze worden nu wel aangeboden. 

 

Rekenen 

De toetsen zijn geanalyseerd (CITO, NTR nov/dec). Er is sprake van uitval op: 

● Meten en meetkunde 

● Hoofdrekenen 

● Schattend rekenen 

● Breuken 

● Verhaalsommen: werkt verwarrend, kleine woordjes worden vaak niet gelezen 

 

Aanpak voor de komende periode: 

● Breukenboekje (projectweken) 

● Oefenen met meten en meetkunde (projectweken) 

● Oefenen met CITO vraagstelling 

● Aandacht voor modellen en voor secuur werken. 

● Bespreken met de kinderen wat er nodig is om beter te rekenen en waarom het 

beter moet 

● Ben op groepsniveau 

● Angela op kindniveau 

● Oefenen in de klas én huiswerk mee 

 

Angela vraagt om hulp bij het zoeken van materiaal (op zolder). Het gaat dan met name 

om oefenboekjes voor redactiesommen. Ben gaat haar hiermee helpen. 
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Spelling 

De leerkracht wisselt tijdens de afname af tussen groep 7 en 8. Kinderen moeten op elkaar 

wachten en zitten te tekenen tijdens de afname. Dit werkt mogelijks averechts. Afname 

voortaan per groep. Deel 1 van de toets is een dictiee. Op 1 leerling na had iedereen 

vervolg2 van de toets. Dat is positief. Deel 2 van de toets is ‘zoek de fout’. De leerkracht 

heeft dit veel geoefend, maar leerlingen onderschatten dit. Let op: met name voor 

dyslecten is dit een moeilijk onderdeel. En: hoe vaker een leerling een foute spelling ziet, 

hoe ‘normaler’ die spellingwijze wordt. Oefenen met ‘zoek de fout’ kan dus averechts 

werken. 

De spellingregel mbt meervoud leeuweriken was nog niet aangeboden. Is inmiddels wel 

gebeurd. 

 

Ben gaat de spellingtoets opnieuw afnemen. Zo hopen we 1) de leerling bewuster te maken 

van het belang van een goede focus tijdens de toets en 2) meer grip te krijgen op wat we 

de komende periode nog anders moeten doen. 

 

Bij werkwoordspelling is sprake van vooruitgang. Ben biedt dit in een kleine setting (alleen 

groep 8)  wekelijks aan. Deze aanpak wordt voortgezet. 
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Groep 7 

 

Algemeen 

Er is sprake van een terugval op spelling en rekenen. 

Er is sprake van groei bij begrijpend lezen en werkwoordspelling. 

 

Voor wat betreft het Zicht op Kwaliteit document voldoen de scores voor het tekstlezen en 

het begrijpend lezen aan de ambitie van de school. De resultaten blijven achter op het 

gebied van het rekenen en vooral van het spellen. 

 

Sinds de E6 toetsen is er een nieuwe leerling bijgekomen. Bij het huidige toetsmoment 

(M7) is één (zwakke) leerling door ziekte langdurig afwezig. 

 

Begrijpend lezen 

Als bij groep 8. Zie hierboven. 

 

Rekenen 

Aandachtspunten zijn: 

● Meten en meetkunde 

● Hoofdrekenen 

● Schattend rekenen 

● De CITO vraagstelling 

● Leerlingen gebruiken kladblok niet waar dat wel mag 

● Ze werken te snel/maken zich er te gemakkelijk van af 

 

Aanpak voor de komende periode: 

● Oefenen met CITO vraagstelling 

● Aandacht voor modellen en voor secuur werken. 

● Bespreken met de kinderen wat er nodig is om beter te rekenen en waarom het 

beter moet 

● Ben op groepsniveau 

● Angela op kindniveau 

 

Spelling 

De leerkracht wisselt tijdens de afname af tussen groep 7 en 8. Kinderen moeten op elkaar 

wachten en zitten te tekenen tijdens de afname. Dit werkt mogelijks averechts. Afname 

voortaan per groep. Deel 1 van de toets is een dictiee. Op 1 leerling na had iedereen 

vervolg2 van de toets. Dat is positief. Deel 2 van de toets is ‘zoek de fout’. De leerkracht 

heeft dit veel geoefend, maar leerlingen onderschatten dit. Let op: met name voor 

dyslecten is dit een moeilijk onderdeel. En: hoe vaker een leerling een foute spelling ziet, 

hoe ‘normaler’ die spellingwijze wordt. Oefenen met ‘zoek de fout’ kan dus averechts 

werken. 
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Groep 6 

  

Algemeen 

Het tekstlezen ontwikkelt zich normaal, de groei op woordlezen en begrijpend lezen ligt 

iets boven het landelijk gemiddelde. 

Er is sprake van een bovengemiddelde groei op spelling. 

Er is sprake van een terugval bij het rekenen. De gemiddelde score blijft achter bij de 

ambities van van de school. 

  

Sinds de E5 toets is er een leerling met ernstige dyslexie ingestroomd. 

De resultaten van één leerling tellen niet mee met de groepsgemiddelden. Zij heeft een 

eigen ontwikkelingsperspectief. 

  

Sinds begin november staat er twee dagen in de week een andere leerkracht voor de groep 

ivm zwangerschapsvervanging. 

  

Begrijpen lezen 

  

Tevreden over de voortgang. Alle leerlingen doen mee met de A-tekst. 

  

Rekenen 

  

De toetsen zijn nog niet geanalyseerd. Wel kwam naar voren dat nog niet alles uit de toets 

was aangeboden. 

De leerkracht heeft de toetsresultaten besproken op kind- en op groepsniveau. 

In de klas geven leerlingen geregeld aan dat ze het niet snappen. 

  

De goede rekenaars hebben teveel buiten de klas (beneden, buiten het zicht) gewerkt. Dat 

mag nu niet meer: ze moeten in de groep werken en waar nodig de instructie volgen, zodat 

ze goede strategieën ontwikkelen die ook voor moeilijkere sommen werken. Vanaf volgend 

blok (volgende week) worden alle leerlingen uit de routeboekjes gehaald, zodat ze 

voldoende kilometers maken met wat nu ingeoefend moet worden. 

  

Toetsen worden aangeboden door de vaste leerkracht, zodat deze de doorgaande lijn kan 

bewaken. 

  

Spelling 

  

Te spreken over de groei. De huidige aanpak wordt voortgezet. 
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Groep 5 

  

Algemeen 

Deze groep had E4 hoge scores. Er is sprake van een terugval op alle vakken. 

  

Voor wat betreft het Zicht op Kwaliteit document voldoen een aantal scores aan de 

ambitie van de school. Dit betreft het rekenen (82% is op niveau, 93% scoort I-IV) en het 

tekstlezen (44% leest boven het gemiddelde AVI niveau). De overige resultaten blijven 

achter bij de ambitie. 

  

Sinds de E4 toetsen heeft de klas wegens zwangerschapsverlof tot half december een 

invalleerkracht gehad. Deze leerkracht geeft nu nog twee dagen in de week les aan de 

groep, tot einde schooljaar. 

  

Technisch lezen 

  

Voor wat betreft het technisch lezen is er sprake van een achterstand bij Estafette. Die 

zijn ze nu aan het inhalen. Er wordt extra gelet op het maken van voldoende 

leeskilometers. Hierbij worden de raketjes (leren zichtbaar maken) ingezet. 

  

Begrijpend lezen 

  

Aanpak voor de komende periode: 

De leerlingen moeten nu per week een kwartier extra oefenen op de computer. 

De instructie is niet optioneel maar verplicht. 

De leerlingen werken in Nieuwsbegrip met de A-tekst (niet AA). 

  

Rekenen 

  

De toetsen zijn geanalyseerd. Een aantal vallen uit op + en – sommen. Als ze kladpapier 

hadden gebruikt hadden ze het beter gedaan. Hier wordt meer aandacht aan besteed. 

Verder worden alleen de hele sterke leerlingen in aanpak 1 gezet. 

  

Spelling 

  

Aanpak: het 5-woordendictee wordt weer ingezet. 
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Groep 4 

  

Algemeen 

Er is sprake van een bovengemiddelde groei op alle vakken. Het niveau van de groep voor 

wat betreft het woordlezen is benedengemiddeld. Bij de AVI toetsen leest 53% van de 

leerlingen op of boven niveau. Het groepsniveau voor rekenen en spellen is gemiddeld. 

  

Sinds de E3 toetsen hebben drie leerlingen de groep verlaten. Hun gezamelijke niveau was 

(hoog)gemiddeld. Het vertrek van één leerling heeft voor meer rust in de groep gezorgd. 

  

Wat werkt voor deze groep: 

-          Veel oefenen 

-          Veel structuur (ze kunnen niet tegen ánders) 

-          Keuze geven: aan instructietafel of niet (de zwakken oefenen dan onder begeleiding). 

Leerlingen die die keuze niet aankunnen, worden door de juf aangestuurd 

  

Wat is lastig: 

-          Werken buiten de klas (juf laat ze wel geregeld proberen) 

-          Samenwerken (hele korte oefenmomenten) 

  

Rots & Water helpt wel. Je kunt veel oplossen met groepjes. 

  

Woordlezen 

  

Ondanks intensief aanbod zijn er veel zwakke lezers in de groep. Sommige maken een te 

kleine groei door. Hier wordt volop op ingezet. 

  

Verder veel aandacht voor leren leren en niet aan elkaar zitten. 
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Groep 3 

  

Algemeen 

Het groepsgemiddelde voor spelling en rekenen ligt iets onder het landelijk gemiddelde. 

Het groepsgemiddelde voor het woordlezen ligt onder het gemiddelde (50% scoort I-III). 

Het groepsgemiddelde voor tekstlezen ligt onder het gemiddelde (50% behaal AVI-M3). 

  

Groep 3 is een relatief jonge klas. Zes leerlingen zijn van ná half oktober. Er zijn geen 

leerlingen van januari-maart. 

  

Wat goed gaat in de klas: 

-          Veel leesmomenten 

-          Beweegmomenten worden ingelast 

-          Rekenspelletjes werken goed 

-          Korte dictees van 10 woorden 

Sociaal is het een fijne club. Wel is er een tweedeling tussen jongens en meisjes. 

  

Wat nog lastig is voor deze klas: 

-          Goed op de stoel zitten (hangen veel) 

De jonge groep heeft veel behoefte aan spelen, zingen, knutselen, tekenen. 

  

Het technisch lezen houdt de komende periode de focus: 

-          Oefenen met voor, koor, door 

-          Verlengde instructie lezen 

-          Stimuleren van thuis oefenen 

Let op leertijd: 1,5 uur per dag lange dagen, 1 uur op woensdag. 
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7. Gestelde acties  

 

 

Gestelde acties Wie 
verantwoordelijk 

Wanneer af Afgerond 

Er is een verschil tussen de doelen van de methode 

en van de leerlijn/CITO toets. Bij de start van de 

periode controleren leerkrachten of hun aanbod 

rekenen en spellen bijgesteld moet worden om 

beter afgestemd te zijn op de leerlijn/CITO toets. 

 

 

Alle leerkrachten  Begin april en 

begin oktober 

2019 

 

Groepsplannen aanpassen obv de hierboven 

genoemde verschillen.  

 

 

Alle leerkrachten  

 

Aanleveren 

begin april en 

begin oktober 

2019 

Aanpassen 

templates 

november 2019 

 

Tussenevaluatie rekendoelen adhv: 

- Aandachtspunten groepsbespreking februari 

- Resultaten methodetoetsen 

- Duidingsvragen CED 

 

IB en 

rekencoördinator 

April 2019   

Tussenevaluatie technisch lezen groep 3 adhv: 

- Aandachtspunten groepsbespreking februari 

- Resultaten methodetoetsen 

- Duidingsvragen CED 

 

IB en ervaren 

groep leerkracht 

April 2019   

Ontwikkeltraject Leren Leren onder begeleiding 

van CED. Borgen van de aanpak voor de toekomst. 

Stuurgroep  Juli 2020   
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