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Uitwerking beleidsvoornemens schooljaar 2018-2019  
 

 
Nr 

 
Actiepunt  

 
Gewenst resultaat (SMART) 
 

 
Stappen    
 

 
Wanneer  (maandnummers) 
 

 
1. 

 
Covey 

 
De zeven eigenschappen gaan 
we verder eigen maken.  

 
1. Tijdens elke vergadering waarbij de coördinator aanwezig is komt het punt 

aan de orde.  
1. Elke maand zetten we een gewoonte centraal. De coördinator geeft 

het team imput.  
2. Elke vergadering komt de gewoonte aan de orde die centraal staat.  

 
De begrippen emotionele bankrekening, de talking stick en win-win denken 
komen dit schooljaar expliciet aan de orde. 
Het begrip groepsleiders komt vanaf de eerste vergadering aan de orde. 
Taken: begroetingsleider, vloerveegleider, kastenleider, stilteleider, 
kapstokleider, afval leider enzovoorts.   

  

1. Elke vergadering komt het 
punt aan de orde.  

2. Datamuur In elke klas wordt een datamuur 
gebruikt 

1. Wat is een datamuur en hoe kunnen we dit toepassen.  
2. Datamuur ontwikkelen in elke groep. Onderwerp automatiseren.  
3. Datamuur ontwikkelen in elke groep. Onderwerp spelling.  

1. 09 
2. 10 
3. 02 

3. Ouderbetrokkenheid De 10 criteria zijn vorig 
schooljaar uitgewerkt. De 
gestelde punten worden 
uitgevoerd en geborgd 

1. Tijdens elke vergadering komt ouderbetrokkenheid aan de orde. 1 
van de 10 criteria wordt besproken.  

 

Elke vergadering komt het 
punt aan de orde.  

 
4. 

 
Begrijpend lezen 

 
Het stappenplan zoals Wiebren 
de Jong dat heeft uitgelegd 
tijdens de cursus wordt gebruikt 
bij het vak begrijpend lezen en 
bij wereldoriëntatie.  

 
1. Tijdens vier vergaderingen komt het punt aan de orde.  
2. Het stappenplan wordt doorgelezen. De taaljuf bereid het punt voor 

en bedenkt activerende werkvormen. Wanneer het punt aan de orde 
komt wordt er minimaal een kwartier tijd besteedt.  

3. Het beleidsplan begrijpend lezen wordt aangevuld en doorgelezen 
door alle teamleden.  

 

1. 10+12+02+04 

2. Idem 

3. 11 

5.  
PEP 

 
Het programma van PEP volgen 
alle leerkrachten.  

 
1. We ondergaan twee studiedagen en twee momenten van persoonlijke 

coaching.  

 
1.  

 
6. 

 
Hoogebegaafdheid  

 
Op school is een plusgroep. 
Deze groep krijgt begeleiding 

  
1. 09 
2. 10 



met het extra materiaal wat we 
op school aanbieden.  

1. De hoogbegaafdheidscoördinator inventariseert met de intern 
begeleider welke kinderen in aanmerking komen om deel te nemen in 
het groepje.  

2. Het materiaal wordt uitgezocht.  
3. Het groepje wordt opgestart en maandelijks wordt er geëvalueerd.  

3. 10 

7.  Coöperatief leren  Elke dag wordt er in elke groep 
1 coöperatieve werkvorm 
gebruikt.  

1. De leerkracht die het groepsdoorbrekend werken coördineert neemt 
het punt coöperatieve werkvormen samen met de directeur op zich.  

2. Wat zijn coöperatieve werkvormen (de theorie) 
3. Elke vergadering behandelen we 1 werkvorm die direct de volgende 

dag toepasbaar is in de groep.  

1. 09 
2. 11 
3. Vanaf 11 

8 Gedrag Gedragsfunctieanalyse 1. Wat is de theorie van de gedragsfunctieanalyse?  
2. We zetten het bij 1 tot 2 casussen in. Deze worden besproken tijdens 

leerling besprekingen.  

 

 
9. 

 
Het plein 

 
Stapje voor stapje wordt het 
plein speelvriendelijker gemaakt.  

 
1. Vorig schooljaar is er een mindmap/ plan geschreven.  
2. Het plan wordt stapje voor stapje uitgevoerd. Dit zonder tijdsdruk. De 

coördinator bepaald de snelheid van de uitvoering van het plan.  
 
Henriette is coördinator van het pleinplan. 
 

 
Geen tijdsplanning  

10. Leerlingenraad  De leerlingenraad functioneert 
naar wens.  

1. De leerlingenraad wordt nieuw leven ingeblazen.  
2. Verkiezingen 
3. Minimaal drie keer per jaar bij elkaar komen.  

1. 01 
2. 01 
3. Vanaf 01 

     

 


