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Inleiding In ons jaarplan geven we per onderdeel aan welke ambities de school heeft en
wat de startsituatie is vanuit het voorliggende schooljaar.

Van het jaarplan van 2021-2022 worden de volgende punten afgesloten of
doorgezet:

GD 1 - Streefbeeld - in 2023 is onderwijs, zorg en opvang volledig
geïntegreerd: Loopt door in schooljaar 2022-2023 in de werkgroep Seo. Wordt
niet opgenomen in het jaarplan.

Borging: De werkgroep Seo, waar onder de schoolpedagoog, onderhoudt de
contacten met de jeugdhulpverlener op de werkvloer. Het Sterteam, bestaande
uit mentoren van het Talent en pedagogisch medewerkers van de
kinderopvang, komen 4 keer per jaar bij elkaar om de doorgaande lijn van de
voorschoolse periode naar school te waarborgen.

GD 2 - Beleidsplan 2019-2023: De SWOT-analyse - De school heeft zicht op
ontwikkeling van alle kinderen laat dit zien a.d.h.v. een zelfevaluatie. De
ontwikkeling van de kinderen is in kaart gebracht middels een zelfevaluatie. Het
document zelfevaluatie het Talent wordt als bijlage toegevoegd.

Borging: De zelfevaluatie omvat data en trendanalyses op verschillende
vakgebieden. Dit schoolbrede document wordt jaarlijks gemaakt op basis van
de trendanalyses van de units. Sinds 2010 houdt elke unit een trendanalyse bij
op spilniveau. De unitregisseur is verantwoordelijk voor de controle hierop.

GD 3 - Streefbeeld - In 2023 hebben we een passende evaluatie voor
begrijpend lezen en rekenen ontwikkeld. Loopt door in schooljaar 2022-2023,
wordt opgepakt door de werkgroep. Niet opgenomen in het jaarplan.

Borging: Uit elke unit zit een collega in de werkgroep begrijpend lezen en
rekenen. Tijdens de werkgroep bijeenkomsten worden notulen bijgehouden. In
deze notulen, die voor iedereen te zien zijn op de l-schijf, worden alle afspraken
omtrent inhoud, aanpak en evaluatie vastgelegd. De mentor uit de werkgroep is
verantwoordelijk voor het communiceren van afspraken binnen de unit.
Eventuele opmerkingen vanuit het unitteam neemt deze mentor weer mee
terug naar de werkgroep.

GD 4 - Streefbeeld - In 2023 is het uitvoeren van praktijkonderzoek
geïntegreerd in de school. Onderzoek en onderwijs zouden niet op projectbasis,
maar langdurig aan elkaar verbonden moeten zijn, met een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het aanbod in het onderwijs. Komend
jaar loopt de samenwerking tussen de Radboud Universiteit en het Talent door.
Doel wordt niet opgenomen in het jaarplan '22-'23.

Borging: De werkgroepleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het
betrekken van onderzoekers bij vraagstukken rondom het onderwijs. Bij het
maken van het jaarplan wordt gekeken welke werkgroepen op welke
onderdelen vraagstukken hebben en welke onderzoeker daar mogelijk een
bijdrage aan zou kunnen leveren. Dit wordt opgenomen in de notulen van de
werkgroep. Ook de inhoud en uitvoering van een onderzoek wordt hierin
vermeld.

GD 5 - Zelfevaluatie, verbeterpunten en implicaties - Ontwikkelen van een
digitaal systeem: PDKS Er is in 2021-2022 opnieuw een poging gedaan om de
PDKS in een digitaal systeem te zetten. Het blijkt lastig om een software
ontwikkelaar te vinden die zowel onderwijsinhoudelijk als ICT kennis bezit en er
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een commercieel belang in ziet. Het blijft op onze wensenlijst staan, maar het
wordt niet opgenomen in het jaarplan voor komend schooljaar.

GD 6 - Actief burgerschap en sociale cohesie - Bewustwording en toepassing
van drie belangrijke kernthema's binnen burgerschap. Identiteit, participatie en
democratie. Loopt door in schooljaar 2022-2023, wordt opgenomen in het
jaarplan.

Borging: Burgerschap staat op de agenda in de werkgroep Sociaal emotionele
ontwikkeling. Vanuit die werkgroep is de aansturing naar de jaarplanning van
burgerschap in het leerarrangement van Seo, begrijpend lezen en OGO. Aan
het einde van het schooljaar worden de verschillende onderdelen van
burgerschap op het gebied van kennis en vaardigheden opgenomen in het
document 'onderwerpen' voor het komende schooljaar. Vanuit daar worden ze
vertaald in teksten en werkvormen voor begrijpend lezen. De onderdelen van
burgerschap op het gebied van houding worden aan het einde van het
schooljaar opgenomen in het leerarrangement Seo. De werkgroepleden zijn
verantwoordelijk voor de verspreiding en uitvoering van de lessen in de unit.

GD 7 - Didactisch handelen - mentoren weten wanneer ze een directe of
effectieve interactieve instructie moeten geven. Er zijn 3 observatie rondes
geweest voor de directe instructie en twee voor de effectieve interactieve
instructie. Er zijn stappen gezet. We zetten het doel, gedifferentieerd door in
schooljaar 2022-2023.

Borging: De kijkwijzers van de observaties van alle collega's worden digitaal
ingevuld en bewaard in mijnschoolteam. De aandachtspunten van de eerste
observatie worden opgenomen in de lesvoorbereiding voor de tweede
observatie, waardoor elke individueel teamlid zijn eigen ontwikkelpunten heeft.
Deze worden gemonitord en komen terug in het ontwikkelgesprek. De directeur
ontvangt een schoolbreed overzicht van de bevindingen van de observaties.
Daarnaast naast ontvangt de directeur een overzicht van individuele
verbeterpunten van collega's. Hieruit worden schoolbrede aandachtspunten
geformuleerd die worden opgenomen in het document Zelfevaluatie en worden
vertaald in het aanbod bij studiedagen.

GD 8 - Zorg en begeleiding - Ouders worden meer betrokken bij de (extra) zorg
voor hun kind. Er is een partnerschapsavond georganiseerd waarin ouders hun
bevindingen gedeeld hebben. Op basis van deze bevindingen is een aantal
acties ingezet. Deze zijn in de MR geëvalueerd. Het doel is daarmee bereikt en
wordt niet opgenomen in het jaarplan 2022-2023.

Borging: De MR zorgt voor tevredenheidsonderzoek bij de ouders en mentoren
van het Talent. De bevindingen wordt in de MR besproken waarna een
ouderavond (partnerschapsavond) wordt georganiseerd om de uitkomsten met
elkaar te bespreken. Aansturing vindt plaats vanuit de PMR.

GD 9 - Opbrengstgericht werken - De tussentijdse resultaten op het gebied van
technisch lezen vallen binnen de norm. De norm wordt niet behaald in januari
2022. Er zijn interventies ingezet. Eind juni zijn de resultaten van de AVI toetsen
bekend. Op basis daarvan wordt bepaald of het doel voortgezet wordt of kan
worden afgerond.

Borging: De werkgroep lezen verzamelt de resultaten van het lezen in januari
en juli van de verschillende units. In de unit worden de resultaten opgenomen in
de trendanalyse. Bij de werkgroep staan ze in de doorlopende notulen van de
werkgroep. Daarnaast komen ze schoolbreed terug in het document
'Zelfevaluatie'. De werkgroep stuurt aan wanneer er op basis van de resultaten
of nieuwe inzichten een verandering in de aanpak komt. De werkgroepleden
zijn verantwoordelijk voor de terugkoppeling in de unit.
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GD 10 - Organisatiestructuur - Het vormgeven van een teamgerichte
arbeidsorganisatie (TAO) met als doel dat teams verregaande
beslissingsbevoegdheden hebben en geen hiërarchische leider kennen.
Onder leiding van Anneke de Gier heeft de werkgroep het organogram van het
Talent gemaakt en zijn de verschillende rollen uitgeschreven in schooljaar
2021-2022. In schooljaar '22-'23 wordt het verder uitgezet naar het team. Wordt
opgenomen in jaarplan.

Borging: Het organogram en de bijbehorende rollen wordt opgenomen in het
jaarplan 2024-2028. De procesbegeleiders houden in het procesbegeleiders
overleg in de gaten of de TAO door alle medewerkers, inclusief de schoolleider,
goed wordt uitgevoerd door de acties steeds te staven aan het de omschreven
rollen.

GD 11 - Kwaliteitszorg - Hoofddoel blijft dat minimaal 97% van de kinderen 1F
behaald. We streven naar minimaal 70% 1S scores. Gedurende het schooljaar
is voortdurend gemonitord of wij de kinderen naar dit niveau aan het begeleiden
waren. Daar waar nodig zijn gedurende het schooljaar interventies ingezet. Op
de eindtoets heeft 100% van de kinderen het 1F niveau gehaald en 89% heeft
het 2F niveau behaald. Doel is bereikt, wordt niet opgenomen in het jaarplan
'22-'23.

Borging: De werkgroep rekenen, begrijpend lezen en spelling bekijken bij de
tussentijdse resultaten of het beoogde percentage kinderen goed op weg is om
1F/2F te halen. Mochten hier opvallendheden zijn, stuurt de werkgroepen, in
overleg met de betreffende unitteams, interventies aan. De schoolleiding checkt
de resultaten van de eindtoets en verwerkt deze in het overzicht over drie jaar.
Samen met de unitregisseurs en het team wordt er een analyse gemaakt en
met elkaar besproken. Eventuele acties worden opgepakt door de werkgroep.

1- Wereldoriëntatie - Verdiepende opdrachten voor HB kinderen ontwikkelen bij
de schoolbrede onderwerpen. De verdiepende opdrachten bij het onderwerp
worden (in samenspraak met collega's) door de HB coördinator geformuleerd
en op de website www.deeltijd-wit.nl gezet. Mentoren maken gebruik van deze
opdrachten voor alle kinderen waarbij ze dit passend vinden. Deze aanpak
wordt doorgezet. Doel wordt niet opgenomen in het jaarplan '22-'23.

Borging: De coördinator HB zorgt voor het vullen van de website en de
bijbehorende instructies in de onderbouw. De leden van de werkgroep OGO is
verantwoordelijk voor uitvoeren of uitzetten van de uitdagende lessen in de
bovenbouw.

KD 2 - 21st Century Skills - Alle kinderen van spil 17-24 kunnen binnen office
355 documenten opslaan en bewerken. Kinderen weten hoe ze samen kunnen
werken binnen office 365. Kinderen beheersen de ICT basisvaardigheden. Aan
dit doel is schooljaar '21-'22 gewerkt. Alle kinderen hebben een inlog en kunnen
werken met office 365. Doel wordt niet meer opgenomen in het jaarplan '22-'23.

Borging: De werkgroep ICT zorgt voor het uitzetten en controleren van het
gebruik van office 365. Collega's kunnen opmerkingen en vragen teruggeven
aan de werkgroep. Acties worden opgenomen in de doorgaande notulen van de
werkgroep.

KD 3 - Professionele medewerkers - Verbinding, gemeenschappelijkheid, jezelf
zijn, plezier maken met elkaar en zorgdragen voor elkaar. Er is in '21-'22 meer
ruimte geweest om met elkaar te zijn. Er zijn verschillende momenten geweest
waarin het team gezamenlijke activiteiten heeft ondernomen. Doel bereikt,
wordt niet meer opgenomen in het jaarplan '22-'23.

Borging: Per jaar wordt door een aantal collega's een aantal team-buildings
momenten gepland. Vanuit het tevredenheidsonderzoek en de vragenlijst wmk
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'Welbevinden, werkdruk en sociale veiligheid' en gesprekken met collega's
komen signalen omtrent de verbinding en gezamenlijkheid van het team.
Bijzonderheden worden door de werkgroep 'werkverdelingsplan' opgepakt.

KD 4 - Professionele medewerkers - Implementeren en kennis vergroten bij
mentoren van deeltijd wit onderbouw Mentoren zijn wekelijks aangesloten bij de
instructies van de HB expert. De mentoren hebben gezien hoe de instructie
gegeven werd en hebben zelf de verwerking gegeven. Doel bereikt, wordt niet
meer opgenomen in het jaarplan '22-'23.

KD 5 - Beleid met betrekking tot stagiaires - Unitopleiders in de school De
unitopleiders hebben allemaal een student begeleid. Schoolopleider Tom heeft
met alle studenten gesprekken en intervisies gehad. Komend jaar wordt
schoolopleider Lonneke vanuit Conexus ingezet om de studenten te
begeleiden. Tom blijft betrokken bij de studenten op het Talent. Doel bereikt,
wordt niet opgenomen in het jaarplan '22-'23.

Borging: De schoolopleider (Tom) houdt contact met de unitopleiders en
koppelt bijzonderheden terug naar de schoolopleider van Conexus (Lonneke).
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Beleidsplan 2019-
2023: Speerpunt
Professionele
ontwikkeling

De school heeft een eigen visie op onderwijskundig/persoonlijk
leiderschap en eigenaarschap van de leerling.

groot

GD2 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

Sociale en maatschappelijke competenties zijn opgenomen in
het evaluatiedeel en vertaald in het leerarrangement

groot

GD3 Actief Burgerschap
en Sociale Cohesie

Bewustwording en toepassing van drie belangrijke
kernthema's binnen burgerschap. Identiteit, participatie en
democratie.

groot

GD4 Taalleesonderwijs Middels de spellingmethodiek leren kinderen de woorden van
de verschillende categorieën goed te spellen.

groot

GD5 Didactisch handelen De instructies op het Talent worden op een interactieve,
efficiënte wijze aan kleine niveaugroepen gegeven.

groot

GD6 Organisatiestructuur Het vormgeven van een teamgerichte arbeidsorganisatie
(TAO) met als doel dat teams vergaande
beslissingsbevoegdheden hebben en geen hiërarchische
leider kennen.

groot
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Uitwerking GD1: De school heeft een eigen visie op onderwijskundig/persoonlijk leiderschap en
eigenaarschap van de leerling.

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2019-2023: Speerpunt Professionele ontwikkeling

Resultaatgebied Zelfregulatie en regie bij kinderen

Huidige situatie + aanleiding Aanleiding De visie op zelfregulatie en eigenaarschap bij kinderen is helder
voor het team en vastgelegd in het schoolplan. Afgelopen jaar valt ons op dat
onder invloed van het werken in de vaste groepen in de tijd van corona, we zien
dat kinderen minder eigenaarschap voelen en zich meer laten leiden door het
aanbod van de mentor.

Huidige situatie Uit de analyse van leerbaasapp van de richting, ruimte en
ruggesteun die alle kinderen van spil 21-24 hebben ingevuld komt een
gemiddelde score van 5,51 punten op een schaal van 0 t/m 7. Dit is een goede
score. Hierin valt op dat het onderdeel richting (5,28) wat lager scoort dan de
onderdelen ruimte (5,42) en ruggesteun (5,81).

Uit vragenlijsten 'zelfsturend leren' komt een gemiddelde score van 5,50. Ook
dit is een prima score. Wel valt op dat schoolbreed de deelvragen die gaan
over 'nadenken over je leren' minder positief worden ingevuld (gem. 4,70). Dit
vormt mede de aanleiding om te investeren op het eigenaarschap bij kinderen.

Gewenste situatie (doel) 1. Kinderen en mentoren/unitregisseurs, onderwijsondersteunend personeel,
directie en schoolpedagoog zijn zich bewust van de functie van
zelfregulatie in relatie tot regie.

2. We weten hoe we zelfregulatie kunnen stimuleren bij kinderen en zetten dit
in de dagelijkse praktijk meer in.

Activiteiten (hoe) Startbijeenkomst over zelfregulatie. Plan van aanpak wordt opgesteld met
ontwikkelpunten. Het plan wordt op haalbaarheid getoetst.

Gebruik van instrument: Leerbaasapp gericht op richting-ruimte-ruggensteun en
zelfregulatie wordt al gebruikt. Astrid en Taisa zullen een aanpak schrijven hoe
je de gegevens kunt analyseren en gebruiken bij een portfoliogesprek.

Consequenties organisatie Startbijeenkomst studiedag 3 oktober 2022

Een deel van de werkgroep SEO werkt de ontwikkelpunten uit en legt ze voor
aan de werkgroep.

Tweetal collega’s komen regelmatig bij elkaar. Leggen het voor aan de
werkgroep SEO. Op het BB overleg wordt de aanpak uitgelegd.

Betrokkenen (wie) jan faasen en seo werkgroep

Plan periode wk

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussentijds 
Het plan van aanpak wordt eerst beoordeeld op haalbaarheid t.a.v. de
uitvoering. Gehele jaar zullen de werkgroep leden SEO de collega’s bevragen
hoe leerbaas en analyse verloopt.

Eindevaluatie - Uitkomst Leerbaas app - Bevindingen uit portfoliogesprekken -
Terugkoppelingen van observaties van mentoren in de unit

Borging (hoe) Binnen de werkgroep SEO staat regie bij kinderen op de agenda. Eventuele
interventies na portfoliogesprekken of observaties van leerkrachten worden
vanuit de werkgroep geïnitieerd. De leden van de werkgroep communiceren dit
binnen de eigen unit. Uitkomsten van de Leerbaasapp worden door de leden
van de werkgroep in kaart gebracht en geëvalueerd. Afspraken die gemaakt
worden komen in de doorgaande notulen van de werkgroep. De werkgroep blijft
alert dat interventies in lijn zijn met de visie op eigenaarschap zoals deze
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omschreven is in het schoolplan.
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Uitwerking GD2: Sociale en maatschappelijke competenties zijn opgenomen in het evaluatiedeel en vertaald
in het leerarrangement

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Kwaliteitszorg Algemeen

Huidige situatie + aanleiding Dit onderdeel is als deelonderwerp van het doel 'bewustwording en toepassing
van de kernthema's binnen burgerschap'.

Huidige situatie In 2021-2022 zijn de maatschappelijke competentie
(burgerschap) als onderdeel van begrijpend lezen, seo en OGO aangeboden in
de units. Bij het vormgeven van de onderwerpen is burgerschap per onderwerp
toegevoegd.

Er is kritisch gekeken of alle sociale en maatschappelijke competenties zijn
opgenomen in het evaluatiedeel. Conclusie is dat dit op sommige punten
aangevuld gaat worden. De vertaling van de sociale competenties in het
leerarrangement is op sommige onderdelen wat gedateerd. De werkgroep gaat
waar nodig, de lessen vervangen door andere lessen c.q. werkvormen.

Gewenste situatie (doel) 1. Alle vaardigheden op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling
zijn in het evaluatiedeel aanwezig.

2. Bij de vaardigheden zijn passende activiteiten geformuleerd die wekelijks
in alle spilniveaus worden uitgevoerd.

Activiteiten (hoe) 1. M.b.v. literatuur op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling
worden de bestaande vaardigheden gecontroleerd, eventueel geüpdatet,
aangevuld en uitgebreid.

2. Het bestaande leerarrangement SEO wordt geüpdatet, aangepast en
vervangen. We gebruiken hiervoor bestaande methodes en boeken als
bron.

Consequenties organisatie Schoolpedagoog voert dit uit. Werkgroep SEO fungeert als klankbord. De
werkgroep komt 3/4 x per jaar bij elkaar. Per unit is er een contactpersoon
vanuit de werkgroep die een rol speelt bij uitleg, gebruik en invoering.

Alle collega’s worden geïnformeerd. Per unit zal lid uit werkgroep uitleg geven
per unit over gebruik.

Betrokkenen (wie) werkgroep seo

Plan periode wk

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Einde schooljaar zullen de werkgroepenleden evalueren. Voorafgaand hebben
zij relevante informatie opgevraagd in de units bij de collega mentoren over
leerarrangement, en gebruik vaardigheden in het evaluatiedeel

Borging (hoe) De aanvulling op het evaluatiedeel wordt standaard opgenomen in het portfolio
van de kinderen.

De aanvulling op het leerarrangement wordt beschreven en door de
werkgroepleden verspreidt onder het team. De leden van de werkgroep zijn
verantwoordelijk voor het toelichten en monitoren van het gebruik van het
leerarrangement. Eventuele opmerkingen worden nemen zij mee terug naar de
werkgroep.
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Uitwerking GD3: Bewustwording en toepassing van drie belangrijke kernthema's binnen burgerschap.
Identiteit, participatie en democratie.

Hoofdstuk / paragraaf Actief Burgerschap en Sociale Cohesie

Resultaatgebied Kwaliteitszorg Algemeen

Huidige situatie + aanleiding Aanleiding Vanuit de verduidelijking van de wettelijke opdracht omtrent
burgerschap, ontstond de behoefte van de werkgroep seo om opnieuw te kijken
naar de sociale en maatschappelijke competenties binnen ons onderwijs
aanbod. Vanuit het wettelijke kader staan daarbij 4 punten centraal: - Het
nadrukkelijk en expliciet bijbrengen van respect voor en kennis van de
basiswaarden van de democratische rechtsstaat centraal. - Het beschrijven hoe
we met onze kinderen werken aan de sociale en maatschappelijke
competenties die nodig zijn om te functioneren in een pluriforme democratische
samenleving. - Het borgen van aandacht voor en kennis van soorten van
diversiteit op het niveau van groepen en individuen en het bevorderen van de
acceptatie daarvan. - Het vormgeven van de school als oefenplaats voor
democratisch burgerschap.

Huidige situatie Gedurende het schooljaar '21-'22 is er een leerlijn burgerschap
uitgeschreven voor spil 9 tot en met 24. Daarbij hebben we een onderscheid
gemaakt tussen kennis & vaardigheden en houding. Kennis en vaardigheden
hebben we ondergebracht bij het onderwerp en begrijpend lezen. Houding krijgt
een plek in het leerarrangement van Seo dat geüpdatet wordt.

Het Talent kent een eigen kinderraad die regelmatig bij elkaar komt en eigen
plannen uit zet onder alle kinderen van de school.

Gewenste situatie (doel) Maatschappelijke competenties op het gebied van kennis en vaardigheden zijn
opgenomen in het aanbod voor OGO en begrijpen lezen. De expertmindmap
vormt de startsituatie voor het onderwerp. In deze expertmindmap is de
basiskennis over het onderwerp en de maatschappelijke competenties
opgenomen. Kinderen vullen deze mindmap gedurende het onderwerp aan met
verworven kennis.

Alle collega’s weten hoe ze de expert mindmap kunnen inzetten om kinderen te
stimuleren eigen leervragen te laten opstellen.

Alle collega's weten hoe ze op basis van de mindmap de kinderen hun groei in
kennis van woorden en concepten over het onderwerp in kaart kunnen laten
brengen.

Activiteiten (hoe) Na de onderwerpvoorbereiding o.l.v. procesgerichte didactiek coach Karin
Kotte, maken de werkgroep OGO & Begrijpend lezen een expert-mindmap die
de basis vormt voor de mindmap van de kinderen. Op de studiedag wordt
toelichting gegeven op het onderzoek waaruit de effectiviteit van de expert-
mindmap blijkt.

Consequenties organisatie 5 keer per jaar, voorafgaand aan de schoolbrede onderwerp voorbereiding.
30/06/2022, 06/10/2022, 10/11/2022, 02/02/2023, 23/03/2023 Toelichting op
studiedagen 15/9/2022 en 03/10/2022 Petra Meijboom (MOVEL)

Betrokkenen (wie) karin kotte (procesgerichte didactiek) hilco van stuyvenberg (wkwu)

Plan periode wk

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatiegesprek met de OGO en SEO werkgroep januari en juni 2023
Uitwisselen ervaringen en observaties. De leidraad hiervoor is de evaluatietool
van het WKWU (2022): plussen, klussen, kansen en vragen. Tevens bekijken
mindmaps. Is er procedurele kennisconstructie zichtbaar? Vergelijken
leervragen van kinderen.
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Borging (hoe) Maatschappelijke competenties (burgerschap) staat op de agenda in de
werkgroep Sociaal emotionele ontwikkeling. Vanuit die werkgroep is de
aansturing naar de jaarplanning van burgerschap in het leerarrangement van
Seo, begrijpend lezen en OGO. Aan het einde van het schooljaar worden de
verschillende onderdelen van burgerschap op het gebied van kennis en
vaardigheden opgenomen in het document 'onderwerpen' voor het komende
schooljaar. Vanuit daar worden ze vertaald in teksten en werkvormen voor
begrijpend lezen en de expertmindmap. De onderdelen van burgerschap op het
gebied van houding worden aan het einde van het schooljaar opgenomen in het
leerarrangement Seo. De werkgroepleden zijn verantwoordelijk voor de
verspreiding en uitvoering van de lessen in de unit.
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Uitwerking GD4: Middels de spellingmethodiek leren kinderen de woorden van de verschillende categorieën
goed te spellen.

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding De spellingresultaten lieten in november 2021 nog ruimte voor verbetering zien.
Vandaar dat er een pilot is gestart met een andere methodiek in unit bruin,
groen en geel in spil 18 en spil 14.

Juni 2022 De resultaten van spil 18 van unit bruin, groen en geel die volgens de
nieuwe systematiek werken, zijn vergeleken met die van spil 18 van unit rood,
wit en blauw die nog volgens de bestaande aanpak werken; Unit bruin, groen
en geel: Gemiddelde vaardigheidsscore: 7,43 Percentage onvoldoende: 5 van
de 52 = 10% Unit rood, wit en blauw: Gemiddelde vaardigheidsscore: 6,69
Percentage onvoldoende: 9 van de 36 = 25%

De resultaten van spil 14 van unit bruin, groen en geel die volgens de nieuwe
systematiek werken, zijn vergeleken met die van spil 14 van vorig jaar. 2022:
Unit bruin, groen en geel: Gemiddelde vaardigheidsscore: 4,14 Percentage
onvoldoende: 16% 2021: Alles units spil 14: Gemiddelde vaardigheidsscore:
3,34 Percentage onvoldoende: 28%

Uit bovenstaande lijkt de vernieuwde aanpak effectief om de resultaten op het
gebied van spelling te verbeteren. De werkgroep spelling besluit op basis van
deze gegevens, observaties van de uitvoerende mentoren en feedback van de
kinderen, de methodiek met een kleine aanpassing in te voeren voor de hele
school vanaf schooljaar 2022-2023.

Gewenste situatie (doel) Vanaf augustus 2022 werken alle units/spilniveaus volgens de nieuwe
methodiek en dit leidt in januari 2023 tot een percentage van tenminste 80%
van de kinderen die op de Boom toets een A, B of C score haalt.

Activiteiten (hoe) 1. De werkgroep beschrijft op de l-schijf de aanpak voor spelling
2. De werkgroep levert de spellingwoorden per spil aan voor de komende

periode.
3. De werkgroep ontwikkelt een doorlopende registratie waarin de

tussentijdse methodegebonden dictees worden geregistreerd.
4. De instructies worden eenmalig geobserveerd door Annemarie Gerbrands

van de Leespoli. Opvallendheden worden mee teruggenomen naar de
werkgroep.

Consequenties organisatie Op de studiedag van 15 september wordt de methodiek besproken.
Observaties in oktober Werkgroepoverleg

Betrokkenen (wie) leespoli – annemarie gerbrands

Plan periode wk

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) De werkgroep evalueert de aanpak n.a.v. observaties, feedback van collega’s.

Tussendoel januari 2023 Tenminste 80% van de kinderen haalt een A,B of C
score bij de Boom toets spelling.

Einddoel juni 2023 Tenminste 80% van de kinderen haalt een A,B of C score bij
de Boom toets spelling.

Het leerarrangement met de spellingwoorden is voor alle schoolweken voor alle
spilniveaus klaar.

Borging (hoe) De spellingwerkgroep legt de aanpak vast in de doorgaande notulen op de l-
schijf. De werkgroep agendeert het bespreken van de resultaten in januari en
juni. De leden van de werkgroep communiceren en modellen de aanpak in de
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unit. Eventuele opvallendheden bij observaties van de mentoren nemen zij mee
terug naar de werkgroep.
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Uitwerking GD5: De instructies op het Talent worden op een interactieve, efficiënte wijze aan kleine
niveaugroepen gegeven.

Hoofdstuk / paragraaf Didactisch handelen

Resultaatgebied Didactisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Aanleiding: Gedurende schooljaar 2021-2022 zijn er drie observatierondes
geweest gericht op het directe instructiemodel en twee rondes voor de
effectieve interactieve instructie. Daarbij vallen bij de laatste observatieronde in
mei 2022 het activeren van de voorkennis, bespreken en herhalen van het
lesdoel en het geven van een verlengde instructie op, in positieve zin. (in meer
dan 90% van de geobserveerde instructies goed gezien). Ook de positieve
pedagogische benadering valt op.

Aandachtspunten uit beide lesobservaties liggen bij de procesgerichte feedback
en het differentiëren in instructietijd en -vragen. Daarnaast is het meer
handelingsgericht werken, met meer levensechte werkvormen een
aandachtspunt.

Gewenste situatie (doel) 1. Alle mentoren van het Talent zijn in staat een onderscheid te maken
tussen de directe instructie en de effectieve interactieve instructie en weten
wanneer welke instructievorm het meest passend is.

2. Alle mentoren zijn in staat om onderbouwde keuzes te maken welke
kinderen bij welke instructies niet, gedeeltelijk of helemaal aansluiten.

Activiteiten (hoe) Alle mentoren nemen deel aan training/cursus interactieve en directe
instructies. Deze worden gedifferentieerd gegeven op basis van de observaties
van schooljaar ’21-’22.

Observaties zijn gepland voor oktober 2022, januari 2023 en mei 2023.
Mentoren worden geobserveerd m.b.v. een kijkwijzer. Iedere mentor ontvangt
feedback. De eigen ontwikkelpunten worden geoefend. De volgende
observatieronde komt de observeerder daarop terug. De collega’s van het
Talent die een scholing hebben gevolgd op het gebied van observeren, geven
van proces gerichte feedback en verslag schrijven zijn daarbij aanwezig en
observeren mee. De opvallendheden n.a.v. de observaties worden
meegenomen naar de studiedag en daarin besproken.

Consequenties organisatie De observaties worden uitgevoerd door bureau Helder (directe instructie) en
Liesbeth Fransen (effectieve interactieve instructie) middels een schema.

Betrokkenen (wie) bureau helder - kimberly de jong en liesbeth fransen

Plan periode wk

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussentijdse feedback vanuit de observaties van externen in oktober 2022 en
januari 2023. Op individueel niveau in mijnschoolteam. Op schoolniveau aan de
schoolleider. Eindevaluatie in mei 2023.

Borging (hoe) Borging: De kijkwijzers van de observaties van alle collega's worden digitaal
ingevuld en bewaard in mijnschoolteam. De aandachtspunten van de eerste
observatie worden opgenomen in de lesvoorbereiding voor de tweede
observatie. De directeur ontvangt een schoolbreed overzicht van de
bevindingen van de observaties. Hieruit worden schoolbrede aandachtspunten
geformuleerd die worden opgenomen in het document Zelfevaluatie en worden
vertaald in het aanbod bij studiedagen
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Uitwerking GD6: Het vormgeven van een teamgerichte arbeidsorganisatie (TAO) met als doel dat teams
vergaande beslissingsbevoegdheden hebben en geen hiërarchische leider kennen.

Hoofdstuk / paragraaf Organisatiestructuur

Resultaatgebied Personeelsbeleid

Huidige situatie + aanleiding Aanleiding: Het organisatiemodel van het Talent was niet duidelijk omschreven
in de schoolgids of het schoolplan. Omdat het organisatiemodel afwijkt van het
hiërarchische model, wilden we deze meer expliciet maken en in beeld
brengen. Mede met het oog op de komst van een nieuwe schoolleider.

Huidige situatie: In het schooljaar 2021- 2022 heeft de werkgroep TAO onder
leiding van expert Anneke de Gier, heeft een organogram van het Talent
gemaakt. Hierin zijn de communicatielijnen uitgeschreven. De verschillende
rollen zijn uitgeschreven voor onze school. Unitregisseur en procesbegeleider
worden twee verschillende taken.
Meer mandaat bij de werkgroepen en unitteams heeft een plek gekregen in het
organogram. De taak van de schoolleider is omschreven.

Gewenste situatie (doel) 1. De TAO is voor het Talent specifiek uitgeschreven. Het organogram en de
bijbehorende rollen zijn uitgeschreven.

2. Elke unit heeft een procesbegeleider. Deze procesbegeleiders komen 6 x
per jaar samen.

3. De procesbegeleiders zorgen ervoor dat de schoolleider zich aan de
omschreven taak en houding houdt.

4. Mandaat voor het bepalen van de inhoud van het aanbod ligt bij de
werkgroep. Mandaat voor de ontwikkeling van de kinderen ligt in het
unitteam.

Activiteiten (hoe) 1. Met het team wordt gekeken wat de veranderingen zijn t.o.v. de huidige
situatie.

2. Met collega’s bespreken wie de rol van procesbegeleider op zich gaat
nemen in de unit.

3. Procesbegeleiders kijken hoe de TAO loopt en hebben ook een
controlerende rol naar de schoolleider.

Consequenties organisatie Er staat nog een overleg gepland met de werkgroep TAO o.l.v. Anneke de Gier.
Op de studiedag worden het organogram en de rollen voorgelegd aan het hele
team.

Betrokkenen (wie) ben van der hilst en anneke de gier - tao experts

Plan periode wk

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Juni 2023 In het schoolplan 2024-2028 is de TAO opgenomen als organisatie
model van het Talent. Elke unit heeft een procesbegeleider. Het mandaat voor
het nemen van beslissingen heeft gedurende het jaar bij de werkgroep (inhoud
van het aanbod) en de unit (ontwikkeling van kinderen) gelegen. Vanuit de TAO
is duidelijk welke rol een nieuwe schoolleider krijgt.

Borging (hoe) Het organogram en de bijbehorende rollen wordt opgenomen in het jaarplan
2024-2028. De procesbegeleiders houden in het procesbegeleiders overleg in
de gaten of de TAO door alle medewerkers, inclusief de schoolleider, goed
wordt uitgevoerd door de acties steeds te staven aan het de omschreven rollen.
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