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Focus op lesgeven 

Rekenen 

• Alle groepen implementeren de nieuwe rekenmethode Getal en Ruimte 
junior. 

•  Alle leerkrachten kunnen de nieuwe rekenmethode plaatsen in de 
leerlijn rekenen. 
 
Eigenaar: rekencoördinator / leerteams  
Borging KK rekenen 

 

Begrijpend lezen 

• De taalcoördinator geeft het team  inzicht in de basisprincipes van Close 
Reading.  

Eigenaar: taalcoördinator leerteams   

Borging KK taal 

 

Algemeen 

• Alle leerkrachten werken volgende de principes van EDI (effectieve 
directe instructie) Mastery Learning (verlengde instructie) en RET 
(responsabele explicit teaching) en geven daarmee kwalitatief goed les.  

Eigenaar: KC   Borging lesobservatie en leerling groei 

 

Sociale Veiligheid 

Gedragscode 

• De gedragscode wordt in het hele kindcentrum ingezet.  

• De gedragscode is bekend bij alle medewerkers en is zichtbaar voor 
leerlingen in schoolafspraken.   

Taakspel 

• Alle groepen 3 t/m 8 hanteren taakspel. In september en januari 
vindt een groepsbezoek plaats.  

Sociaal emotionele veiligheid 

• De groepen 3 t/m 8 scoren op of boven de ambitienorm op SCOL.  

• Bij de overgang naar Parnassys oriënteert de school zich op 
Kindbegrip.  

• De methode Leefstijl wordt geëvalueerd in de leerteams.  

 

Eigenaar: kwaliteitscoördinator  Borging: Gedragscode  / KK sociale veiligheid 
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Educatief Partnerschap  

• De visie en werkwijze van de school wordt op 
regelmatige basis aan ouders gepresenteerd in woord en 
beeld.  

• Kwaliteitskaart Educatief Partnerschap is ontwikkeld. 

Eigenaar: Directie   / Borging: KK Educatief Partnerschap 

Passend Onderwijs 

In het dorp gebeurt het 

• De werkgroep in Hilvarenbeek ontwikkelt een goede LEA (lokaal educatieve 
agenda)  
Het team is bekend met de voorzieningen in het dorp.  

Meer/hoogbegaafdheid 

• De Deltagroep werkt doelgericht aan de ontwikkeling van de leerlingen.  
 

• Samenwerking peuters/kleuters wordt verder verstevigd in het leerteam en 
vastgelegd in een kwaliteitskaart.  

Eigenaar: Directie / leerteams / IHDGH / specialist HB 

Borging: LEA  en KK overgang peuter-kleuter 

 

 High Perfoming Schools 

• Het team krijgt begeleiding in Mastery Learning, RET en 
formatieve en summatieve toetsing.   

• Het team maakt kennis met het  NKC (Nederlands Kennis 
Curriculum).  
 
Eigenaar: Directie  
Borging: KK HPS 

 

 

Vanuit Opmaat groep (strategisch) 
 

• Overgang naar een nieuw leerlingadministratiesysteem,  Parnasyss 
 

 

 


