
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   Schooljaarplan  2017-2018 

Planperiode 2015-2019 

Versie 3 

Datum Augustus 2017 

Naam school OBS de Flint  

Adres Markeweg 10  

Postcode 9454PM  

Telefoon 0592 389338 

E-mail flint@primah.org 

Directeur Sjoerd van Slageren 



Aanleiding 
(analyse/evaluatie) 

Iedere school van PrimAH werkt op haar eigen manier met de HGW cyclus. 
De wens vanuit de scholen is om tot een uniforme werkwijze te komen, 
gericht op kwaliteitsverbetering en effectievere administratie.  

Doel/Resultaat Afstemming van het onderwijsaanbod op basis van de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen., leerinhouden/leerlijnen en mate van  beheersing. 
- Voorbereidende leerkrachten i.p.v. corrigerende leerkrachten. 
- Doelgericht onderwijs gebruikmakend van methodes i.p.v. methode 

gericht onderwijs. 

Wat gaan we doen 
om dit 
doel/resultaat te 
bereiken 

Implementeren van PlanB2; ‘cyclus opbrengstgericht werken aan duurzaam 

leren’ uitvoeren door:  

1. Visiebijeenkomst o.l.v.  Buro Bruis – 19-09-2017. 

2. Startbijenkomst o.l.v. Buro Bruis – 27-09-2017; algemene 

onderwijsbehoeftes in kaart brengen en in PlanB2 invoeren. 

3.  Na de eerste methode toetsen de vakspecifieke 

onderwijsbehoeften in kaart brengen en in PLanB2 invoeren. 

4. Na de eerste methode toetsen doel, aanpak (incl. coöperatieve 

werkvormen) en organisatie bepalen en invoeren in PlanB2. Daarna 

na iedere methode toets wederom doel, aanpak en organisatie 

bepalen en invoeren. 

5. Tijdens teamvergaderingen in tweetallen de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen en de uitvoer van de differentiatie bespreken. 

Samen lessen voorbereiden. Plenair evalueren (wat hebben we 

geleerd). 

6. Iedere 6 weken PlanB2  monitoren. 

7. Plenair in teamvergadering de voortgang n.a.v. de monitoring 

bespreken. Ondersteuningsvraag van de leerkracht staat hierin 

centraal. 

8. Het (cyclisch) voeren van kind gesprekken. Kinderen bereiden zich 

voor op dit gesprek door gerichte vragen vooraf te beantwoorden; 

gesprekken in groepjes, uitmondend in procesafspraken. 

 

Wie gaat wat 
doen? 

- Leerkrachten, IBer en directie voeren taken uit zoals vastgesteld in ‘cyclus 
opbrengstgericht werken aan duurzaam leren – implementatie planb2’. 
 
- Beleidsmedewerker onderwijs PrimAH en Buro Bruis ondersteunen de 
implementatie. 
 
1. Team, Buro Bruis en stafmedewerker PrimAH 
2. Team, Buro Bruis en stafmedewerker PrimAH  
3. Leerkrachten 
4. Leerkrachten 
5. Team 
6. SZT 
7. IB-er 
8. Team 
9. Leerkrachten 

Monitoring: 
Waaruit blijkt dat 

- Het onderwijsaanbod staat beschreven in PlanB2. 



het doel/resultaat 
is gehaald?  

- Het onderwijsaanbod wordt volgens deze beschrijving uitgevoerd. Dit blijkt 
uit observaties van IB-er, VHM afname en flitsbezoeken door de directie. 
 

 

2018-07-03 evaluatie 
Implementatie PlanB2 is in naar tevredenheid. Wij werken handelingsgericht, d.w.z.:  

• we brengen de onderwijsbehoeften van de leerlingen in beeld.  
• we stellen ons onderwijsaanbod samen o.b.v. (een gedegen kennis van) de leerlijnen i.c.m. de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen.    

In 2018-2019 willen we onze onderwijsbehoeften verdiepen/aanscherpen om tot een kind specifieker aanbod 
te komen.  We gaan de door de leerling geformuleerde ontwikkelingsdoelen onderdeel laten zij van de 
onderwijsbehoeften.  

o Methodes worden beredeneerd gevolgd en gebruikt. Lesdoel is leidend voor keuzes 
t.a.v. verwerking en volgorde van aanbod (soms worden lesvolgordes aangepast).  

o Corrigeren wordt in bovenbouw meer losgelaten dan in middenbouw en onderbouw. 
We gebruiken de informatie vanuit de correctie voor het voorbereiden van de 
volgende lessen.  

o Kennis van leerlijnen helpt om ‘los te laten’ (In groep 6 beheersen ze ‘bomen’ en 
‘bommen’, dus in groep 4 hoeven ze dit nog niet perfect te beheersen). Doordat de 
groepsleerkrachten aan 3 verschillende groepen lesgeven (één leerkracht zelfs aan 6) 
hebben de leerkrachten goede kennis van de leerlijnen.  

o Implementatie van kindgesprekken willen we gedegen aanpakken en schuiven we 
derhalve door naar volgend schooljaar; wordt opgenomen in het schooljaarplan 
2018-2019. 
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