
Een ander onderwijsmodel, werken met een 
leerplein en een weektaak!  

 

Inspelen op verschillen tussen leerlingen  
Er zijn veel verschillen tussen de manier waarop 
leerlingen leren. Sommige leerlingen hebben aan 
een enkele instructie voldoende, voor anderen 
moet de instructie in hele kleine stapjes 
aangeboden worden en voor sommige leerlingen moet een instructie vaak herhaald worden.  
Er zijn leerlingen die aan een goed voorbeeld genoeg hebben, andere leerlingen hebben concreet 
materiaal nodig om de leerstof goed te begrijpen. (Vooral bij rekenen) 
Sommigen leerlingen vervelen zich snel bij herhaald oefenen en hebben dat ook niet zo nodig 
anderen moeten juist veel herhaald oefenen. Kortom er bestaan veel verschillen. 

Om tegemoet te komen aan die verschillende manieren van leren hebben we de instructies voor 
rekenen dit schooljaar ingedeeld in niveaugroepen. In die niveaugroepen zitten zoveel mogelijk 
kinderen uit één leerjaar bij elkaar, die dezelfde instructiebehoefte hebben. (De leerlingen uit één 
leerjaar worden dus gemixt.) 

Tijdens de instructies krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 6 wel hetzelfde leerdoel aangeboden, 
maar de manier van aanbieding per niveaugroep is anders. 
In groep 7 en 8 gaan we ook verschil maken in het aanbod van de rekenstof per niveaugroep, omdat 
daar het niveauverschil erg uit elkaar gaat groeien. 

Hetzelfde geldt voor het technisch lezen, ook daar worden de leerlingen momenteel al in 
leesgroepen ingedeeld waarbij de instructiegroepen zelfs kunnen bestaan uit leerlingen van 
verschillende leerjaren. 
Het omgaan met verschillen is één van de moeilijkste zaken in ons klassikale onderwijssysteem. 
Mede door passend onderwijs zijn de verschillen binnen een groep de laatste jaren nog groter 
geworden. 

Weektaak 
Naast de niveaugroepen werken we momenteel ook met weektaken. In een weektaak kan een 
leerling zien welk werk er in een bepaalde week gemaakt moet worden. 

In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we hiervoor ‘Klasseplan’, een digitaal hulpmiddel waarmee 
leerkrachten voor leerlingen een weektaak kunnen plannen. 
Vooralsnog is dat vooral op reken- en spellingsgebied, maar met de bedoeling om dit uit te breiden 
naar alles waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Het mooie van dit programma is dat 
we hiermee ook makkelijker kunnen differentiëren omdat de weektaak eenvoudig aangepast kan 
worden aan datgene wat een individuele leerling aankan en nodig heeft. 
Per week kan een leerkracht een weekplanning voor zijn leerlingen uitdraaien en in de toekomst ook 
digitaal aanbieden. 
Tijdens de tweede lock down kwam ‘Klasseplan’ goed van pas bij het plannen wat een kind thuis kon 
doen. 

 
Waaruit bestaat een weektaak 
Als een leerkracht een les over nieuwe stof geeft, bestaat zo’n les meestal uit 3 fasen: een instructie, 



een moment van samen inoefenen, en daarna zelfstandig oefenen om het de leerling zich eigen te 
laten maken. Tijdens dit zelfstandig oefenen loopt een leerkracht meestal rond in de klas om te 
kijken hoe de leerlingen het doen. Met name deze laatste fase (verwerking) kan ook prima in een 
weektaak weggezet worden. 
Niet alle lessen bieden altijd nieuwe stof aan, vaak wordt er ook herhaald, want veel leerstof moet 
regelmatig opnieuw uitgelegd worden en herhaald geoefend worden, voordat een leerling de nieuwe 
stof onder de knie heeft. Ook dit werk past prima op een weektaak, want herhalingslessen hebben  
geen of nauwelijks instructie nodig. 
  
Een weektaak bestaat dus vooral uit werk van verschillende vakken zoals rekenen, spelling, taal en 
zaakvakkenonderwijs waarover instructie is gegeven en waarmee leerlingen zelfstandig mee vooruit 
kunnen. In een weektaak is ook werk opgenomen dat om herhaling vraagt om het in te slijpen.  
Naast een aantal taken die af moeten zijn, kan er ook keuzewerk aangeboden worden, dat kinderen 
zelfstandig kunnen maken.  Werk dat aansluit bij de belangstelling en leerbehoefte van kinderen.  

 
Een weektaak kan voor elk kind anders zijn, waardoor we ook weer inspelen op verschillen tussen 
kinderen. Daarnaast wordt een leerling door de weektaak ook medeverantwoordelijk voor zijn eigen 
leerproces! De leerling moet nadenken wanneer hij of zij iets gaat maken, de leerling moet ervoor 
zorgen dat het binnen de afgesproken tijd klaar is.  
Dat valt in het begin nog niet mee, maar goed plannen is wel te leren! 

Deze weektaak wordt aan het begin van een week uitgedeeld. Sommige werkzaamheden kunnen de 
leerlingen zelf binnen een week plannen, andere werkzaamheden kunnen pas na een bepaalde dag 
gemaakt worden, omdat leerlingen er eerst nog instructie over krijgen. 

 

Aanpassen onderwijsmodel  
Bij de totstandkoming van het Zuiderpad (fusie tussen Boskriek en ’t Palet) hebben we geïnformeerd 
naar andere onderwijsmodellen en zijn we gaan kijken hoe andere vernieuwingsscholen hun 
onderwijs hebben ingericht.  
Uitgangspunt was daarbij het visietraject dat we met het team hebben doorlopen t.a.v. wat we 
belangrijk vinden in ons onderwijs. O.a. ‘erkende ongelijkheid’ d.w.z. rekening houden met en 
inspelen op verschillen die er tussen leerlingen zijn, maar ook zelfverantwoordelijkheid van 
leerlingen.  
We hebben toen interessante scholen gezien die ons toen hebben doen besluiten om stapje voor 
stapje te gaan vernieuwen en te beginnen met niveau indeling en het werken met weektaken. (zie 
hierboven). 

Komend schooljaar lopen we behoorlijk terug in het leerlingenaantal, daarnaast worden we minder 
ruimhartig door Kans en Kleur toebedeeld t.a.v. de hoeveelheid personeel. De afgelopen drie jaar 
hebben we door de extra middelen van Kans & Kleur kleine jaargroepen kunnen formeren.  
Komend schooljaar moeten we terug naar de bekostiging zoals het rijk dit aan onze school toekent. 
Dat houdt in dat we een gemiddelde groepsgrootte van 26 leerlingen per groep moeten maken. (Dat 
is het landelijk gemiddelde) 

Per leerjaar zijn er echter niet altijd 26 leerlingen (voor één groep) of 52 leerlingen (voor twee 
groepen). Zeker niet in de groepen 3 t/m 6 van volgend schooljaar. Dit houdt in dat we niet gaan 
ontkomen aan combinatiegroepen als we traditioneel klassikaal onderwijs blijven geven.  



Veel leerkrachten van het Zuiderpad hebben in het verleden ook al combinatiegroepen gehad, maar 
vragen zich af of we het onderwijs niet anders in kunnen richten en sneller door kunnen groeien naar 
een vernieuwend onderwijsmodel waarbij we tijdens de fusie ook al naar gekeken hebben. 

Een aantal scholen bij wie we toentertijd zijn wezen kijken werken met een voor ons interessant 
onderwijsmodel omdat het aansluit bij datgene waar wij al mee bezig zijn.  Bij dit onderwijsmodel 
worden de leerlingen niet in groepen ingedeeld, maar horen de leerlingen uit één leerjaar allemaal 
bij elkaar. De instructies worden aan kleinere groepen gegeven, ingedeeld op niveau/leerbehoefte en 
er wordt gewerkt met weektaken op een leerplein. 

Bij dit model kan de leerkracht die instructie geeft zich helemaal richten op de leerlingen die 
instructie krijgen. De leerlingen die op dat moment geen instructie krijgen, zijn zelfstandig aan het 
werk zijn op het leerplein, waar uiteraard wel begeleiding aanwezig is. 

Tijdens studiedagen die dit schooljaar al geweest zijn, hebben we gekeken hoe dit model aansluit bij 
onze huidige manier van lesgeven.  We vinden dat dit model veel aanknopingspunten biedt ten 
opzichte van datgene waar wij nu al mee bezig zijn en een logische voortzetting is. Het voorkomt dat 
we met traditionele combinatieklassen gaan werken. 
Het hele team is er nu op gericht hoe we deze werkwijze volgend schooljaar kunnen gaan toepassen. 

Groep 1 t/m 6 op locatie Oudelaan 
We willen dit onderwijsmodel bij de start van volgend schooljaar toe gaan passen in de groepen 3 
t/m 6. In de tweede helft van het schooljaar als de kleutergroepen voller worden, gaan ook groepjes 
oudste kleuters onder begeleiding werken (natuurlijk passend kleuterwerk) op het leerplein.  
Het aantal kinderen is inmiddels zodanig gedaald dat er voor de groepen 1 t/m 6 plaats is op locatie 
Oudelaan. Dus de huidige groepen 5 zitten ook volgend schooljaar op locatie Oudelaan. 

De groepen 7 en 8 van volgend schooljaar zijn nog op locatie Huissteden en werken ook daar met 
niveaugroepen en weektaken en een leerplein, maar zijn van dusdanige grootte dat ze wel als groep 
bij elkaar kunnen blijven. 

 
Indeling in leerjaar, instructies centraal 
Bij dit onderwijsmodel worden de leerlingen niet meer in vaste groepen ingedeeld, maar leerlingen 
van één leerjaar horen bij elkaar. Leerlingen zitten dan niet meer in groep 4A of groep 4B, maar in 
leerjaar 4. Instructies worden niet aan alle leerlingen van hele leerjaar tegelijkertijd gegeven, maar 
aan een deel van de groep. Per vakgebied zijn de instructiegroepen anders. (Dit doen we op het 
Zuiderpad momenteel ook al bij rekenen en technisch lezen).  
 
Niet iedereen krijgt op dezelfde tijd instructie. Tijdens de spellinginstructie kunnen leerlingen bij 
andere leerlingen zitten dan bij de rekeninstructie of bij de instructie voor taal.  
Er wordt door leerkrachten een dag/weekplanning gemaakt van instructies voor verschillende 
instructieniveaus. Instructies aan de verschillende groepen worden ook na elkaar gegeven.  
 
Bijvoorbeeld om 9.00 krijgt groep A van leerjaar 3 instructie en om  9.40 krijgt groep B van leerjaar 3 
instructie, zodat dezelfde leerkracht alle rekeninstructies kan geven.  (Op dit moment worden alle 
instructies op dezelfde tijd door verschillende leerkrachten gegeven) 
 
 
Concreet: voor leerjaar 3 en 4 zijn drie leerkrachten en één leerkrachtondersteuner beschikbaar. 
Schematisch ziet dat er als volgt uit: 
 



 
lokaal 1 leerplein (lokaal 3) lokaal 2 

leerkracht 1 
leerkracht 2 en 

leerkrachtondersteuner leerkracht 3 

  instructie niveaugroep A 

 
Niveaugroepen B van leerjaar 3 en 

4 werken aan weektaak 
instructie niveaugroep 

A 
leerjaar 3  leerjaar 4 

 
Zo’n schema geldt dus vooral op de momenten dat er vakken gegeven worden waarbij een duidelijke 
instructie noodzakelijk is. 
 
Voor de leerjaren 3 en 4 zijn er dus 3 leerkrachten beschikbaar, zo ook voor de leerjaren 5 en 6. 
Daarnaast is er ook nog 1 leerkrachtondersteuner voor de groepen 3 t/6. 
Voor de leerjaren 7 en 8 zijn er wel 4 leerkrachten beschikbaar waardoor zij hun huidige groepen 
kunnen behouden, maar ook in groep 7 en 8 werkt men met weektaken en een leerplein.  
 
Vanuit de extra gelden die vanwege Corona beschikbaar worden gesteld (maatregel ministerie 
schooljaar 2021-2022) hopen we meer hulp in te kunnen zetten naast datgene wat hierboven 
aangegeven wordt, (dat is op dit moment nog niet duidelijk) 
 
Er zijn ook vakken die alle leerlingen gezamenlijk volgen zoals een gymles, maar ook alles-in-1 
(zaakvakkenonderwijs) waarbij alle leerlingen van een leerjaar vaak in groepjes aan opdrachten 
werken. 
 
Werken op het leerplein 
Leerlingen die geen instructiemoment hebben zijn onder begeleiding zelfstandig aan het werk op het 
leerplein.  
Bij deze manier van werken staan de instructies centraal en wordt het werk dat de leerlingen na 
instructies zelfstandig moeten maken losgekoppeld van de instructie. Het maken van dit werk 
(weektaak) vindt op het leerplein plaats. Het leerplein moet dan gezien worden als een andere 
ruimte in de school. Op het leerplein zijn ook leerkrachten en een leerkrachtondersteuner aanwezig 
waar kinderen bij terecht kunnen als ze vragen hebben, maar het werk is zo afgestemd dat leerlingen 
dit zelfstandig moeten kunnen. Op het leerplein kunnen kinderen van meerdere leerjaren aanwezig 
zijn. 

Veiligheid 
Een van de andere kernwaardes van Het Zuiderpad is veiligheid.  
Het veilige gevoel dat leerlingen hebben als ze een eigen groepsleerkracht hebben wordt misschien 
anders als ze bij een leerjaar horen. In de praktijk hebben de meeste groepen meerdere leerkrachten 
en krijgen zo soms ook nog van een andere leerkracht instructie. Bij het werken met leerjaren willen 
we ook zoveel mogelijk dezelfde leerkrachten aan een leerjaar koppelen.   

We overwegen ook om te gaan werken met mentoren. Elke leerkracht krijgt dan de zorg voor een 
aantal kinderen van een leerjaar (mentorschap). Deze mentor moet de kinderen goed volgen en 
voert ook de oudergesprekken. Ouders en kinderen kunnen altijd bij de mentor terecht.  

De start van de dag is belangrijk om een veilig vertrouwd gevoel te hebben. Alle leerlingen hebben 
nog steeds een eigen tafeltje. De leerkracht heet de kinderen welkom en leerlingen hebben de 
mogelijkheid om persoonlijke dingen tegen de leerkracht (mentor) te vertellen. 



Het ene leerjaar bestaat uit meer kinderen dan het andere leerjaar. Bij de leerjaren met de meeste 
kinderen zijn 2 leerkrachten beschikbaar om de dag mee op te starten. Ook willen we de dag zoveel 
mogelijk afsluiten bij de mentor. 

Komende periode. 
We kunnen niet van de een op de andere dag beginnen met zo’n omschakeling. We zijn de afgelopen 
drie jaar dan ook al gestart met het werken in niveaugroepen, het werken met weektaken, maar alles 
gebeurde vooral nog binnen het eigen lokaal. We gaan zo gauw het mogelijk is, dit schooljaar al 
starten met een leerplein om leerlingen hieraan te wennen. Ook gaan we het werken met weektaken 
nog verder uitbreiden. 

Leerlingen werken al met een beperkte weektaak waarbij instructie en verwerking dus losgekoppeld 
zijn, nu moeten ze ook aan gaan wennen dat de verwerking in een andere ruimte plaatsvindt, waarbij 
ze hulp kunnen krijgen van iemand anders dan de eigen leerkracht. 
Het team gaat verder uitwerken hoe de indeling en planning voor volgend schooljaar er precies uit 
gaat zien. 
We gaan ons onderwijsmodel dus aanpassen en gaan het in een moderner jasje stoppen. Veel 
scholen in Wijchen zijn overigens bezig met het aanpassen van hun onderwijsmodel. De terugloop 
van leerlingen speelt niet alleen op het Zuiderpad.  

We moeten details nog verder uitwerken, maar wat hierboven beschreven staat is de lijn van wat we 
volgend schooljaar gaan uitvoeren.   
Het past dus allemaal in de ontwikkelingen die op het Zuiderpad al gaande waren en dat voelt voor 
alle leerkrachten positief, ondanks de discussies die hierover gevoerd worden.  
Mede omdat we tijdens de fusie ook al aangegeven hebben dat we een moderne school willen zijn 
die nieuwe ontwikkelingen niet uit de weg gaat. 
 
Nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden! 


