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JAARPLAN Het Zuiderpad 2020-2021 
 
 
Dit jaarplan is gebaseerd op het schoolplan 2019–2023 en op de ontwikkelingen in het schooljaar 2019-2020 

 
1. Onderwijs en zorgverbreding 
 
Onderwerp: Opbrengstgericht werken 
 
Beginsituatie: 
Voor het Zuiderpad hebben we het EDI model als huisstijl van onze instructie. Alle leerkrachten van groep 3 
t/m 8 beschikken over de vaardigheden om volgens het EDI model instructie te geven. Voor de leerkrachten 
van groep 1-2 is een beoogde EDI nascholing wegens Corona niet doorgegaan. 
Het afgelopen jaar hebben we tijdens teambijeenkomsten vooral ingezet op differentiatie binnen de 
instructie. 
We hebben trainingen gehad in het kijken naar doelen op langere termijn (blokdoelen en halfjaar doelen) om 
vervolgens onze lessen daarop aan te passen en bewust keuzes te kunnen maken in welk aanbod de kinderen 
nodig hebben.   
Leerkrachten moeten daarbij vertrouwen op hun eigen vaardigheid om de leerstof in doelen in te kunnen 
delen.  De leerkracht is dus degene is die bepaalt welke doelen er bereikt moeten worden. De methode is 
daarbij hulpmiddel en is niet leidend. 
Dit is een fundamentele verandering t.o.v. het ‘slaafs’ volgen van de methode! 
We hebben hier nu één jaar mee geoefend, maar dat wil nog niet zeggen dat het ‘loslaten’ van de methode 
vanzelfsprekend is. 
Voordat het fusieproces opgestart was, waren beide scholen ontevreden over de groepsplannen. We vonden 
ze te veel ‘papieren tijgers’ die er niet voor zorgden dat het onderwijs er beter van werd. We hebben 
afgelopen twee jaar geëxperimenteerd om in de bestaande dagplanning de speciale inzet voor leerlingen te 
noteren. Dit is geen succes geworden. Het is te vrijblijvend voor leerkrachten geworden, de een was hierbij 
nauwkeuriger dan de ander, maar de schoolleiding heeft hierdoor geen grip op het geheel. 
 
Vorig schooljaar is de IB-er samen met een leerkracht de cursus ‘opbrengst gericht passend onderwijs’ gaan 
volgen om te kijken of deze manier van het maken van een onderwijsplan maken meer effectief zou zijn. De 
bevindingen waren positief. Met behulp van het computerprogramma Focus PO, dat citogegevens inleest 
kunnen leerkrachten beter zien hoe hun groep ervoor staat, ook kijkend naar referentieniveaus. Zo wordt 
duidelijker aan welke doelen er gewerkt moet worden. Afgelopen schooljaar heeft de IB-er hierover een 
presentatie aan het team gegeven. 
   
Wat willen we komend schooljaar aanpakken: 

 We willen dat leerkrachten werken met blokdoelen en de methode als hulpmiddel gebruiken i.p.v. 
leidend te laten zijn. 

 Leerkrachten maken onderwijsplannen voor hun groep aan de hand van Opbrengst gericht passend 
onderwijs, met behulp van het programma Focus PO. 

 Leerkrachten van groepen 1-2 volgen een nascholing voor EDI speciaal gericht op kleuters. (We 
proberen dit in samenwerking met andere scholen te doen) 

 Onderhouden van EDI-vaardigheden bij leerkrachten. 
 
Beoogde doelen:  

 Leerlingniveau 
o Leerlingen halen het optimale uit hun cognitieve mogelijkheden; Minimaal 80% van onze 

kinderen ontwikkelt zich op de verwachte ontwikkelingslijnen zoals het cito volgsysteem 
dat aangeeft. 

o Leerlingen gaan effectief om met hun leertijd zodat er ruimte ontstaat voor verdieping, 
verrijking of remediëring en het maken van persoonlijke leerstofkeuzen. 

o Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leren voor zover dat binnen hun 
mogelijkheden ligt 

o Leerlingen zijn betrokken bij hun onderwijs. 
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 Leerkrachtniveau 

o Leerkrachten hanteren het expliciete directe instructiemodel bij de instructie voor de 
vakken rekenen, taal en lezen. Leerkrachten beheersen dit model routinematig. 

o Leerkrachten werken planmatig bij het spelling-, lees- en rekenonderwijs. Uitgangspunten 
zijn de analyse van de tussenopbrengsten uit het llnvolgsysteem en de belemmerende en 
bevorderende factoren zoals vermeld in het pedagogisch groepsoverzicht. 

o Leerkrachten hebben inzicht in de leerlijnen en blokdoelen en kunnen hun onderwijs 
afstemmen op datgenen wat nodig is om deze doelen te behalen. 

o Leerkrachten stemmen de opdrachten af op de individuele ontwikkeling van leerlingen en 
begeleiden hen bij het plannen van dag- en weektaken 

o Leerkrachten zijn in staat om leerlingen te motiveren en betrokken te laten geraken bij hun 
werk.   

 
 Schoolniveau 

o De school behaalt de schooleigen normen op het gebied van lezen rekenen en 
taalverzorging. 

o We zetten het EDI-model in bij de instructie voor de vakken lezen, taal en rekenen.  
o Bij het technisch leesonderwijs werken we groepsdoorbrekend en zijn de kinderen op 

niveau ingedeeld. 
o We experimenteren met het groepsdoorbrekend rekenonderwijs, waarbij we kinderen van 

dezelfde jaargroep indelen op niveau. 
o Door de hele school heen hanteren we dezelfde afspraken en werkwijzen, zodat er een 

doorgaande schoollijn is.  Deze zijn vastgelegd in de kwaliteitskaart didactisch handelen. 

Relatie met Schoolplan: 
Voornemen t.a.v. het beleid: De komende schoolplanperiode gaan we ons verdiepen hoe we tijdens 
de instructie nog meer rekening kunnen houden met verschillen. Mogelijk dat dit soms leidt tot het 
indelen in niveaugroepen. 

Activiteiten om het doel te bereiken:  
 

 Een leerkracht is opgeleid tot EDI-specialist en gaat een paar keer bij leerkrachten op bezoek om 
EDI-instructie te bekijken en te voorzien van feedback. De frequentie van bezoeken hangt af van de 
kwaliteit van de bezochte lessen. 

 We organiseren een EDI-nascholing voor leerkrachten van groep 1-2 
 We organiseren dat leerkrachten minstens 3 keer een EDI- instructie bij elkaar bekijken. 
 Parallelleerkrachten bereiden gezamenlijk EDI-instructies voor. 
 Directie bezoekt minimaal 3 maal per schooljaar de groepen en geeft feedback. 
 Opbrengsten worden na elke toetsperiode (midden en eind) besproken in de bouw en/of 

teamvergadering. 
 We besteden een studiedag aan onze opbrengsten aan de hand van Focus PO. Er wordt dan voor 

elke groep een nieuw onderwijsplan opgesteld.  
 
Beoordelingscriteria: 

 Leerlingen behalen leerresultaten die van hen verwacht mogen worden volgens het 
leerlingvolgsysteem.  

 Tijdens groepsbezoeken ziet de directie dat de inhoud van de verlengde instructie is gekoppeld aan 
de oorzaak van de stagnaties. 

 Tijdens groepsbezoeken ziet de directie en ib-er dat leerkrachten het EDI-model toepassen en dat de 
leerlingen actief betrokken zijn bij de les. 

 Elke leerkracht heeft één of meerdere bezoeken van een EDI-specialist gehad. 
 Elke groep heeft een onderwijsplan 
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2 Werken met weektaken 
 
Beginsituatie 
Het team heeft bij de start van het Zuiderpad al aangegeven toe te willen groeien naar een ander 
onderwijsmodel (zie schoolplan), uitgaande van onze kernwaardes. Maar we hebben toen ook geconcludeerd 
dat als we ons onderwijs anders willen organiseren, bij elk onderwijsmodel een beroep gedaan wordt op 
zelfstandigheid en meer autonomie en zelfverantwoordelijkheid van leerlingen. Dit wordt meestal handen en 
voeten gegeven door te werken met weektaken. 
 
Expertis heeft ons afgelopen schooljaar begeleid om ons onderwijs meer gericht te maken op 
zelfverantwoordelijkheid van leerlingen. (Een van onze kernwaardes) De eerste stap zou het werken met 
weektaken zijn. Maar bij de voorbespreking van dit traject hebben we afgesproken dat om een stap te 
kunnen zetten in het werken met weektaken: 

 Leerkrachten eerst in staat moeten zijn om doelen op langere termijn te kunnen overzien 
 Bewust keuzes durven te maken of de aan te bieden leerstof 
 Dan pas echt kunnen gaan differentiëren 
 De methode als hulpmiddel gezien wordt en niet als leidend gebruiken 
 (Zie ook opbrengstgericht werken) 

In de tweede helft van het schooljaar hebben we een teambijeenkomst georganiseerd waarin we samen het 
werken van weektaken besproken hebben, we hebben voor en nadelen op een rijtje gezet. De conclusie was 
dat er vooral voordelen genoemd werden. Het biedt o.a. een mooie mogelijkheid om te differentiëren. Elk 
teamlid heeft in de functioneringsgesprekken aangegeven dat hij of zij graag met weektaken wil gaan 
werken. 
Eerdere ervaringen in het werken met weektaken hebben ertoe geleid dat schoolleiding besloten heeft om 
het programma Klasseplan vanaf groep 5 te gaan gebruiken. 
Groepen 1-2 gebruiken het digi-keuzebord en de groepen 3 en 4 kijken waar ze het beste bij aan kunnen 
sluiten. 
Er is nog geen eenheid onder wat we verstaan onder een weektaak, welke inhouden hier ingevoegd wordt, 
hoe dit organisatiemodel er in de praktijk uitziet. 
Er is al een schoollijn zelfverantwoordelijk leren opgesteld. Onderdelen zijn o.a. uitgestelde aandacht, 
zelfredzaamheid en zelfstandig verwerken 
 
Wat willen we komend schooljaar aanpakken: 

 We willen dat elke groep werkt met een dag/weektaak systeem, we zien dat als een 
organisatiemodel waarin de huidige leerstof verwerkt zit, aangepast op leerlingniveau. 

 Leerkrachten zorgen ervoor dat leerlingen hierin een programma op maat aangeboden krijgen. 
 
Beoogde doelen:  

 Leerlingniveau 
o Leerlingen krijgen verwerking van leerstof aangeboden op hun eigen niveau. Minstens 80% 

van onze kinderen ontwikkelt zich op de verwachte ontwikkelingslijnen zoals het cito 
volgsysteem dat aangeeft. 

o Leerlingen gaan effectief om met hun leertijd zodat er ruimte ontstaat voor verdieping, 
verrijking of remediëring en het maken van persoonlijke leerstofkeuzen. 

o Leerlingen zijn zelfverantwoordelijk voor hun leren voor zover dat binnen hun 
mogelijkheden ligt. 

o Leerlingen zijn betrokken bij hun onderwijs. 
o Leerlingen zijn in staat om: 

o te plannen,  
o om te gaan met uitgestelde aandacht, 
o elkaar te helpen, 
o hun werk na te kijken en zichzelf feedback te geven 

 
 Leerkrachtniveau 
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o Leerkrachten plannen elke week een weektaak voor kinderen, ze stemmen de opdrachten 
van de weektaak af op de individuele ontwikkeling en de individuele niveaus van de 
kinderen. 

o Leerkrachten plannen verwerkingsstof in de weektaak die past bij de gegeven instructies. 
o Leerkrachten plannen hun onderwijs zo dat kinderen tijd krijgen om aan de weektaak te 

werken. 
o Leerkrachten hanteren de schoollijn zelfverantwoordelijk leren. 
o Leerkrachten begeleiden leerlingen bij het plannen en maken van dag- en weektaken. 
o Leerkrachten zijn in staat om leerlingen te motiveren en betrokken te laten geraken bij hun 

werk.   
 

 Schoolniveau 
o De school behaalt de schooleigen normen op het gebied van lezen rekenen en 

taalverzorging. 
o Door de hele school heen hanteren we dezelfde afspraken en werkwijzen, zodat er een 

doorgaande schoollijn is.  Deze zijn vastgelegd in de kwaliteitskaart didactisch handelen. 
 
Relatie met Schoolplan: 

Voornemen t.a.v. het beleid: ·De schoollijn ‘zelfverantwoordelijk leren’ wordt aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen  

 
Aktiviteiten om het doel te behalen 

 We organiseren meerdere studiemomenten met het team waarin de verschillende aspecten van de 
weektaak bespreken (inhoud, planning leerlingafstemming) 

 Tijdens deze momenten maken we schoolafspraken. 
 We beginnen met eenvoudige taken die voor iedereen hetzelfde zijn en breiden dit langzaam uit. 
 We hebben een specialist binnen het team, die de cursus veranderkrachtige leerkracht doet, waarbij 

zijn thema het werken met weektaken zal zijn. Hij zal leerkrachten helpen en begeleiden. 
 
Beoordelingscriteria: 

 Groepen 5 t/m 8 krijgen elke week een weektaak uitgewerkt met klasseplan. 
 Kinderen krijgen een weektaak die afgestemd is op hun eigen vaardigheden 
 In de groepen wordt een organisatiemodel gehanteerd waarin leerlingen tijd krijgen om aan hun 

weektaak te werken. 
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3 Onderwerp: Taakspel 
 
Beginsituatie: 
In onze didactische huisstijl staat dat alle leerkrachten beschikken over de vaardigheden die bij taakspel 
horen. Taakspel is een programma om de taak-werkhouding bij kinderen te bevorderen. Afgelopen schooljaar 
hebben we een teamtraining gehad voor de leerkrachten die nog niet gecertificeerd waren. Daarnaast 
hebben we drie leerkrachten een opleiding tot taak-spel coach gevolgd. 
 
Wat willen we komend schooljaar aanpakken: 

 Komend schooljaar willen we de leerkrachten die nog niet gecertificeerd zijn begeleiden laten volgen 
om hen ook te certificeren. Deze begeleiding wordt door de interne coaches gedaan 

 
Beoogde doelen:  

 Leerlingniveau 
o Leerlingen voelen zich veilig in de groep en kunnen daardoor zichzelf ongedwongen 

ontwikkelen. 
o Leerlingen gaan op een prettige manier met elkaar om. 
o Leerlingen kunnen gericht aan een taak werken 

 
 Leerkrachtniveau 

o Leerkrachten zijn zich bewust van hun invloed op het pedagogisch klimaat binnen de groep. 
o Leerkrachten kunnen leerlingen begeleiden tot het komen van een goede werkhouding 
o Leerkrachten zijn in staat om het pedagogisch klimaat binnen hun groep positief te 

beïnvloeden. 
o Leerkrachten voelen zich verantwoordelijk voor het pedagogisch klimaat van de gehele 

school 
 

 Schoolniveau 
o We gebruiken een centraal registratiesysteem om het pedagogisch klimaat in beeld te 

brengen (Zien) 
o Op schoolniveau werken wij met de kwaliteitskaart pedagogisch handelen 
o Alle leerkrachten zijn geschoold in Taakspel 

 
Activiteiten om het doel te bereiken:  

 Er wordt een planning voor coaching gemaakt voor de leerkrachten die nog gecertificeerd moeten 
worden. Deze coaching wordt dit schooljaar afgerond. 

 
 
Relatie met Schoolplan  

Voornemen t.a.v. het beleid: · Alle leerkrachten zijn geschoold in taakspel. 
 
Beoordelingscriteria: 

 Bij groepsobservaties wordt er een positief groepsklimaat geconstateerd. 
 Alle leerkrachten van groep 3 t/m 8 zijn gecertificeerd, 
 Leerkrachten zijn tevreden over het groepsklimaat, kunnen zich vooral richten op het leerproces. 
 Het volgsysteem ZIEN laat een positief beeld zien van het pedagogisch klimaat. 
 Leerkrachten laten hun vaardigheden zien tijdens lessen waarin Taak-spel geoefend wordt, 
 Er zijn minder dan 3 geregistreerde incidenten 
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4 Rekenonderwijs 
 
Beginsituatie: 
De gemiddelde rekenopbrengsten zijn structureel te laag. We behalen wel de doelstellingen wat betreft 1F 
niveau maar niet wat betreft 2F niveau.  Het aantal leerlingen wat gemiddeld of goed scoort is dus te laag. 
Ondanks dat we instructies volgens het EDI-principe geven zijn de prestaties onvoldoende 
We hebben hele grote niveauverschillen binnen de groepen, waardoor het lastig is om de groep aan te 
spreken op een groepsgemiddelde. Een van de oorzaken voor de te lage opbrengsten op 2F niveau is mogelijk 
dat we te veel stil blijven staan bij het niveau van de zwaksten en daardoor te weinig instructie en 
begeleiding bieden aan de gemiddelde tot betere leerlingen.  
Daarnaast geven veel leerkrachten aan dat er te weinig oefenstof geautomatiseerd is. 
Afgelopen schooljaar hebben we drie groepen 5 gehad. Deze groepen hebben geëxperimenteerd met 3 
niveaugroepen. De resultaten waren bemoedigend. 
In de Corona-tijd hebben we tijdens het ‘thuisleren’ Gynzy ingezet om zelfstandig te kunnen oefenen 
 
Wat willen we komend schooljaar aanpakken: 

 Volgend schooljaar willen we bij de rekenlessen groep doorbrekend werken en de kinderen in 
niveaugroepen indelen. Bijvoorbeeld we hebben 2 groepen vier. Bij de rekenles gaan de kinderen 
van deze twee groepen door elkaar in niveaugroepen. 

 Deze niveau indeling ligt niet vast. Vooraf aan elk blok bepalen we welke doelen we willen bereiken 
en toetsen we vooraf om te bepalen hoe deze leerlingen staan t.o.v. deze doelen. Aan hand van 
deze toets uitslag delen we de kinderen in. 

 Elk niveau werkt dus aan dezelfde doelen. Alleen de aanbieding is anders, het ‘zwakkere’ niveau 
krijgt meer instructie en wordt meer bij de hand genomen, en ‘betere’ niveau wordt meer 
uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken, krijgt meer verdieping/verbreding. Binnen elke 
niveaugroep passen we convergentie differentiatie toe. 

 We willen meer ICT inzetten. Vooral om meer te kunnen oefenen en directe feedback te geven. Dit 
gaan we doen door gebruik te maken van Gynzy. 

 
Beoogde doelen:  

 Leerlingniveau 
o Leerlingen halen het optimale uit hun cognitieve mogelijkheden; Minimaal 80% van onze 

kinderen ontwikkelt zich op de verwachte ontwikkelingslijnen zoals het cito volgsysteem 
dat aangeeft. 
 

 Leerkrachtniveau 
o Leerkrachten hanteren het expliciete directe instructiemodel bij de rekeninstructie.  
o Leerachten stemmen de instructie af op het niveau van hun groep. 
o Leerkrachten hebben inzicht in reken leerlijnen en werken planmatig met blokdoelen 

binnen het rekenonderwijs. Uitgangspunten zijn de analyse van de tussenopbrengsten uit 
het llnvolgsysteem en de belemmerende en bevorderende factoren zoals vermeld in het 
pedagogisch groepsoverzicht. 

o Leerkrachten zijn in staat om leerlingen te motiveren en betrokken te laten geraken bij hun 
werk.   

 
 Schoolniveau 

o De school behaalt de schooleigen normen op het gebied van rekenen. 
o Bij het technisch rekenonderwijs werken we groep doorbrekend en zijn de kinderen op 

niveau ingedeeld. 
o Door de hele school heen hanteren we dezelfde afspraken en werkwijzen, zodat er een 

doorgaande schoollijn is.  Deze zijn vastgelegd in de kwaliteitskaart didactisch handelen. 
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Activiteiten om het doel te bereiken:  
 We starten met teambijeenkomsten waarin we bespreken waarom we dit zo willen organiseren, hoe 

dit past bij onze visie. We maken afspraken hoe we dit praktisch uit willen gaan voeren. 
 Er wordt een abonnement met Gynzy afgesloten 
 Directie volgt het proces nauwlettend. 
 We evalueren onze tussenopbrengsten 

 
Relatie met Schoolplan: 

 Voornemen t.a.v. het beleid: · De komende schoolplanperiode gaan we ons verdiepen in hoe we 
tijdens de instructie nog meer rekening kunnen houden met verschillen. Mogelijk dat dit soms leidt 
tot het indelen in niveaugroepen. 

 Voornemen t.a.v. beleid: Leerkrachten maken gebruik van doorlopende leerlijnen om de methoden 
aan te kunnen passen waar nodig. Leerkrachten denken na over welk doel ze in de les willen bereiken 
en welke plaats dit doel op de leerlijn inneemt. 

 
Beoordelingscriteria 

 Er wordt vooraf getoetst 
 Leerlingen volgen rekenles in niveaugroepen 
 Leerkrachten gebruiken Gynzy in de rekenlessen  
 Opbrengsten liggen op niveau dat verwacht mag worden 

 
 
 
 
5. Professionalisering 
 
Beginsituatie 
Door de fusie zijn leerkrachten met een verschillende schoolontwikkeling samengevoegd. Bijna alle leerkrachten 
hebben afgelopen jaren diverse cursussen gevolgd. Ook heeft het Zuiderpad enkele leerkrachten die een master 
of een HBO+ opleiding hebben.  
Het afgelopen jaar hebben we op teamniveau via de CED-groep geïnvesteerd in het ‘bijspijkeren’ van leerkrachten 
op het gebied van Taakspel. Dit behoort tot onze huisstijl.  
 
 
Beoogde doelen:  
Leerlingniveau: 

 Leerlingen krijgen onderwijs dat past bij hun mogelijkheden. 
Leerkrachtniveau: 

 Leerkrachten stemmen hun onderwijs af op de mogelijkheden van de leerling. 
 Leerkrachten krijgen een breder beeld van diverse vernieuwende onderwijsconcepten. 

Schoolniveau: 
 Binnen het team is voldoende expertise om moeilijkheden die in het onderwijs voorkomen aan te 

pakken. 
 We werken weloverwogen aan een schoolorganisatie die ‘toekomstbestendig’ is. 

 
 
Activiteiten om het doel te bereiken: 

 Schoolniveau:   
o Het team volgt de training: ‘Professionele dialoog’. 
o Een deel van het team volgt een training bewegend leren  
o Een deel van de leerkrachten wordt gecoacht rondom Taak-spel  

 
 Leerkrachtniveau: 

o Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om zelf een nascholing te zoeken die hen helpt om 
passend onderwijs verder vorm te geven.  

o Twee leerkrachten volgen de opleiding tot gymnastiekspecialist. 
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o Een leerkracht volgt de opleiding veranderkrachtige leerkracht 
 
Relatie met Schoolplan: 

Wij zien de school als een leergemeenschap voor medewerkers. Door de ontwikkeling die we samen doormaken, 
leren we van en met elkaar.  
Op schoolniveau volgen wij gemeenschappelijke trainingen die de komende jaren gericht zijn op Expliciet Directe 
Instructie, Alles-in-een, zelfverantwoordelijk leren en Taakspel. 

 
Beoordelingscriteria 
 Alle Leerkrachten hebben een vorm van nascholing gevolgd. 
 
 
6 Meerbegaafdheid 
 
Beginsituatie 
Komend schooljaar is het laatste schooljaar van de drie-jaren periode waarin we een beleidsplan voor 
meerbegaafdheid opstellen en implementeren. We hebben hiervoor 3 dagen per week een leerkracht vrij 
geroosterd. 
Afgelopen 2 schooljaren is er steeds een plusgroep voor verschillende leeftijden geweest, 
Ook zijn er teambijeenkomsten geweest waarin dit onderwerp besproken is. Leerkrachten zijn begeleid in het 
omgaan met deze leerlingen in de groep. 
In de toekomst willen we wel een vorm van een plusgroep laten bestaan, maar zal vooral in de groep gerichte 
aandacht voor deze kinderen nodig zijn.  
 
Beoogde doelen:  
Leerlingniveau: 

 Meerbegaafde leerlingen krijgen onderwijs dat past bij hun mogelijkheden. 
 

Leerkrachtniveau: 
 Leerkrachten onderkennen en signaleren meerbegaafde leerlingen 
 Leerkrachten stemmen hun onderwijs af op de mogelijkheden van de leerling. 
 Leerkrachten hebben hun onderwijsmanagement zo afgestemd dat er instructietijd’ is voor deze 

leerlingen 
 

Schoolniveau: 
 Er is een beleidsplan voor meerbegaafdheid 
 Door de hele school heen hanteren we dezelfde afspraken en werkwijzen, zodat er een doorgaande 

schoollijn is (staat in het beleidsplan) 
 
Activiteiten om het doel te bereiken:  

 Een leerkracht is drie dagen per week vrij geroosterd om aan deze doelen te werken 
 Er zijn teambijeenkomsten waarin kennis rondom meerbegaafdheid centraal staat 
 Leerkrachten worden begeleid in hun omgaan met leerlingen die meerbegaafd zijn. 
 Het beleidsplan wordt afgerond. 

 
Relatie met Schoolplan: 

 Voornemen t.a.v. het beleid: · Er is een beleidsplan/schoollijn ‘Meerbegaafde leerlingen’ opgesteld, 
ingevoerd en geborgd. 

 
Beoordelingscriteria 

 Er is een beleidsplan 
 Er zijn teambijeenkomsten rondom dit onderwerp geweest 
 In de groep is zichtbaar aandacht voor deze leerlingen, zij hebben een aangepast programmaonderdelen 
 Er zijn structureel specifieke bijeenkomsten voor deze kinderen (plusgroep) 
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