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Borging 

Sociaal sterke groep 
Sociaal sterke groep is de werkwijze van de Poolster en De Brink voor het bereiken van 
sociaal wenselijk gedrag. Alle leerkrachten spreken hierbij dezelfde taal en voeren dezelfde 
handelingen uit. Dit betekent dat: 

 Leerlingen leren hun eigen ruzies op te lossen in driehoeksgesprekken. 

 Dat leerlingen die structureel gedrag vertonen een gesprek hebben met de mediator, 
hierdoor krijgen we een beter beeld welke leerlingen vaker bepaald gedrag vertonen 
en kunnen we dit bete voorkomen. 

 De leerlingen in de klas bepalen aa het einde van de dag hoe de dag sociaal verlopen 
is met een OK Thermometer 

 Aan het einde van de dag wordt de dag geëvalueerd aan de hand van dag-
/weekdoelen 

 Wekelijks wordt een sociokring georganiseerd. Hierin kunnen ideeën van de 
leerlingen worden besproken, de week wordt doorgenomen, eventuele doelen voor 
de nieuwe week stellen, e.d. 

 Leerlingen op De Poolster/Brink moeten zich 100% veilig voelen. Dit resultaat willen 
we in de volgende veiligheidsmonitor zien. 

 

augustus Verzorgen van borgingsafspraken tijdens de 
borgingsvergadering in de laatste week van de 
Zomervakantie. 

OT Pedagogisch 
Handelen 

 

Flitsbezoeken 
Naast geplande, aangekondigde bezoeken zullen de GLT leden ook gerichte flitsbezoeken 
aan de groep brengen om nog meer inzicht te krijgen in het nakomen van afspraken die we 
met elkaar maken. Ook om na te gaan of een ongeplande afspraak hetzelfde resultaat laat 
zien als een geplande afspraak. Uiteindelijk is het doel dat op ieder moment van de dag er 
hoogwaardig les wordt gegeven in de groepen. 

augustus Voorwaarden van Flitsbezoeken herhalen aan het begin van 
ieder schooljaar 

Gedeeld 
LeiderschapsTeam 
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Ontwikkelen 
Oud: Kwalitatief en passend onderwijs  |  brede ontwikkeling // 21 ste eeuwse vaardigheden 

Werken met dag- en weektaken 

Aanleiding voor dit project 

Kinderen worden eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Leerlingen weten wat ze geleerd hebben, 
moeten leren en kunnen leren. Leerlingen leren probleem oplossend handelen,￼ 

 

Waar staan we 

De leerlingen van De Poolster en De Brink werken in een unit in groepen van heterogene 
samenstelling. Leerkrachten werken samen aan het aanbod. 
De verschillen tussen de leerlingen zijn groot. Dit heeft mede te maken met de verschillende 
culturele achtergronden van onze leerlingen. Onze populatie bestaat uit veel leerlingen van 
Marokkaanse, Antilliaanse, Turkse, Syrische en Oost-Europese herkomst. De Nederlandse leerling 
weet ons de laatste twee jaar wel beter te vinden. 

 

Waar gaan we naar toe 

Leerlingen werken binnen een duidelijke structuur aan hun dag- en weektaken passend bij hun 
niveau. Zij krijgen instructie op tevoren afgesproken momenten en kunnen in overleg met de 
leerkracht bepalen of ze naar de instructie komen en in welke rol: haler of brenger. (Ik weet er veel 
van en kan leerlingen helpen, ik kan het nog niet goed genoeg en heb hulp nodig). 

 

Uren 

Ontwikkelteam didactisch handelen komt 4 wekelijks samen om plannen te ontwikkelen volgens het 
concept van De Betere Basisschool. 

 

Budget 

€2000 

 
Tijdsplanning 

okt - jan F1 Dag en weektaken OT Didactisch 
Handelen 

jan - feb F2 Dag en weektaken OT Didactisch 
Handelen 

feb - jul F3 Dag en weektaken OT Didactisch 
Handelen 

 

Wijze van borging 

Bespreken in startvergadering 
Klassenbezoeken met Kijkwijzer 
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Borgingsplanning 

augustus jaarlijks F5 Werken met dag- en weektaken OT Didactisch 
Handelen 
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Ontwikkelen 
Oud: Kwalitatief en passend onderwijs  |  Kernvakken / methodieken / Taalonderwijs 

Opbrengst verhogende maatregelen 

Aanleiding voor dit project 

We vinden de tussenopbrengsten taal, rekenen/wiskunde en lezen zijn op De Poolster en De Brink te 
laag. We hebben er de behoefte aan te weten waar kinderen precies staan en willen daarbij 
aansluiten. Om uiteindelijk, door een stap terug te zetten in het aanbod, twee stappen vooruit zetten 
en een betere aansluiting vinden voor met name leerlingen die nu 4 en 5 scoren. 

 

Waar staan we 

Zowel op De Poolster als op De Brink is er behoefte om om de leeropbrengsten te verhogen met 
additionele hulpmiddelen.  
Deze behoefte is ontstaan naar aanleiding van de gegevens en analyses van tussen – en 
eindopbrengsten.  
In het OT didactiek is afgesproken onderzoek te doen naar mogelijkheden om ons doel te bereiken.  
In de taalunit en in unit 6/7/8 worden dagelijks coöperatieve werkvormen ingezet. We zien dat 
leerlingen van elkaar leren door het toepassen van afwisselende werkvormen.  
In unit 6/7/8 is een proeflicentie aangevraagd voor Bareka; een digitaal automatiseringsprogramma 
voor rekenen voor gr 3-8. In de bovenbouw vallen meerdere leerlingen uit op automatiseren en 
rekenen. Er moet veel teruggepakt worden op de leerstof van lagere groepen dat al geautomatiseerd 
had moeten zijn. De leerlingen hebben geen inzicht op wat ze goed beheersen en waar ze op moeten 
oefenen.  
Op De Brink/Poolster is behoefte ontstaan aan een interventieprogramma voor technisch lezen, dit is 
het programma BOUW. In groep 2 worden zwak fonetisch bewustzijn en lage letterkennis bij 
meerdere leerlingen. geconstateerd. Tijd en mankracht ontbreekt om met deze leerlingen. 
individueel en structureel te oefenen. In de groepen 3 en 4 zijn teveel leerlingen die zwak lezen en 
met extra leestijd niet of nauwelijks vooruitgang laten zien. Ook hier is tijd en mankracht 
onvoldoende aanwezig om met leerlingen individueel en structureel te ondersteunen, ondanks het 
dagelijkse ‘leesfeest’, een goedlopend interventieprogramma waarbij leerlingen van de groepen 7 en 
8 als tutoren functioneren.  
Zowel in de taalunit als in de onderbouw op beide locaties wordt gewerkt met LOGO 3000; een 
programma voor woordenschat-uitbreiding. Er is een te laag niveau van de Nederlandse 
woordenschat bij de leerlingen. Er is behoefte bij de leerkrachten en leerlingen om de Nederlandse 
woordenschat te vergroten. Onder andere in communicatie, maar ook met 
taalverwerkingsopdrachten wordt niet alles begrepen door de leerlingen wegens een te kleine 
woordenschat. 

 

Waar gaan we naar toe 

Leerlingen:  
-In het schooljaar 2019-2020 heeft de leerling in de bovenbouw inzicht in wat hij/zij kan en nog wil 
ontwikkelen. De leerling weet op welk niveau hij/zij zit. De leerling is betrokken bij zijn eigen 
ontwikkeling. Dit resultaat is zichtbaar in Scol in 2020.  
-Door de inzet van LOGO 3000 komen de leerlingen met een betere mondelinge taalvaardigheid naar 
de bovenbouw (overgang groep 4 naar 5). Bij de methode gebonden taaltoetsen in 2020 zal 80% een 
voldoende tot goed scoren.  
-sociale vaardigheid  
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-Door de inzet van dagelijks één of meer coöperatieve werkvormen, leren de leerlingen beter samen 
te werken. In de opbrengst van de schoolvragenlijst van 2020 scoort ‘Leer je op school goed 
samenwerken met anderen’ 3 of hoger (2016 2,6 en 2018 2,8).  
 
Leerkracht:  
-allen geschoold  
-toepassen in dagelijkse lessituaties  
-bewustzijn van effectievere leertijd en ernaar handelen  
Een sterk reken fundament bij alle leerlingen ontwikkelen; in de bovenbouw-rekenlessen minder te 
hoeven terugpakken op de automatiseringsstof van lagere groepen, deze sommen zijn dan 
geautomatiseerd.  
Het minimaliseren van de leesproblemen; leesopbrengsten verhogen en leerlingen met ernstige 
leerproblemen krijgen gerichte interventie op zorg niveau 3.  
Beide scholen gebruiken de methode LOGO 3000 intensief in de groepen 1 t/m 4: waardoor de 
woordenschat bij lln wordt verhoogd. De leerkrachten gebruiken de logo 3000 woorden 
vakoverstijgend. Er is een doorgaande lijn van LOGO 3000 vanaf groep 1 t/m 3.  
 
Zijn er vervolgacties nodig?  
Evaluaties inplannen: succeservaringen delen, hulpvragen delen, inventariseren van 
(na)scholingsbehoefte.  
Inzet Bareka, rekencircuit. Uittesten of we op 1 account kunnen met beide scholen.  
Inzet BOUW, uittesten in de onderbouw op beide scholen incl. in de taalunit en evalueren.  
 
Verder invoeren van LOGO 3000 en een doorgaande lijn opzetten/beschrijven.  
Beschrijving van de gewenste situatie (gedrag, kijkwijzer, documenten)  
Alle leerkrachten passen bewust coöperatieve werkvormen toe tijdens verschillende lessituaties. Alle 
leerlingen weten wat er tijdens coöperatieve werkvormen van ze wordt verwacht en zijn actief en 
betrokken.  
Aan het einde van 2019-2020 heeft elke leerling inzicht in zijn eigen kunnen op 
automatiseringsgebied.  
Aan het einde van 2019-2020 wordt door de inzet van Bouw in alle groepen bij leerlingen die het 
nodig hebben de opbrengst lezen verhoogd. Op de DMT scoort 60% I, II of III en geen enkele leerling 
V.  
Aan het einde van 2019-2020 is er voor iedere leerling van groep 1 t/m 4 een doorgaande lijn voor 
LOGO 3000. 

 

Doelen voor dit jaar 
1. LOGO3000 is aan het einde van het schooljaar geïmplementeerd in de groepen 1 t/m 5 en de 

Taalklassen 
2. BAREKA is aan het einde van het schooljaar geïmplementeerd in de groepen 5 t/m 8 
3. BOUW is aan het einde van het schooljaar geïmplementeerd in de groepen 2 t/m 4 
4. In iedere groep wordt vanaf het schooljaar 2020-2021 dagelijks gewerkt met één of meer 

coöperatieve werkvormen 
 

Strategie 
1. Licenties en materialen BOUW, BAREKA en LOGO 3000 zijn aangeschaft 
2. In augustus tot oktober wordt in de groepen geoefend met BOUW, BAREKA en LOGO 3000 
3. Iedere groep beschikt over een klapper met coöperatieve werkvormen 
4. Van augustus tot oktober wordt wekelijks een coöperatieve werkvorm besproken in het 

team en vervolgens in de klas geoefend 
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5. Tijdens Teamstudiedagen en vergaderingen wordt minstens één coöperatieve werkvorm 
aangeboden. 

6. Flitsbezoeken aan alle groepen om vast te stellen dat er wordt gewerkt met BOUW, BAREKA, 
LOGO 3000 en coöperatieve werkvormen 

7. Evaluatie op Teamstudiedag in oktober 
8. Borging op Teamstudiedag in november 

 

Indicatoren 
1. In het schooljaar 2019-2020 heeft de leerling in de bovenbouw inzicht in wat hij/zij kan en 

nog wil ontwikkelen. De leerling weet op welk niveau hij/zij zit. De leerling is betrokken bij 
zijn eigen ontwikkeling. Dit resultaat is bij 80% van de leerlingen zichtbaar in Scol in 2020. 

2. Door de inzet van LOGO 3000 komen de leerlingen met een betere mondelinge 
taalvaardigheid naar de bovenbouw (overgang groep 4 naar 5). Bij de methode gebonden 
taaltoetsen in 2020 zal 80% een voldoende tot goed scoren. 

3. Door de inzet van dagelijks één of meer coöperatieve werkvormen, leren de leerlingen beter 
samen te werken. In de opbrengst van de schoolvragenlijst van 2020 scoort ‘Leer je op school 
goed samenwerken met anderen’ 3 of hoger (2016 2,6 en 2018 2,8). 

 

Haalbaarheidsfactoren 

 Aanschaf dient binnen budgetten te passen 

 LOGO 3000 is onderdeel van het dagelijks aanbod in de groepen 1 t/m 4 

 Bareka wordt ingezet wanneer leerlingen niet binnen hun leerlijn scoren, om de leerlingen 
weer op koers te krijgen. 

 Bouw wordt als leesondersteuningsprogramma ingezet in de groepen 1 t/m 6 

 In alle groepen worden dagelijks één of meer coöperatieve werkvormen aangeboden tijdens 
de instructie 

 

Uren 

Het ontwikkelteam komt maandelijks bij elkaar om te ontwikkelen en ontwerpen. We volgen hierbij 
de structuur van de betere basisschool in 5 fasen. Met name fase 1 zal de meeste tijd in beslag 
nemen. We schatten hiervoor in dat 10 uur nodig is. 

 

Budget 

Er is begroot voor Bareka, Bouw en Logo 3000 om deze ondersteunende methodes in te zetten in 
onze groepen. Voor leermiddelen is op De Poolster €24.000 begroot en op De Brink €24.000 

 
Tijdsplanning 

aug - okt F3 Oefenen met Bouw en coöperatieve werkvormen OT Didactisch 
Handelen 

okt - dec F3 oefenen Bareka en coöperatieve werkvormen OT Didactisch 
Handelen 

februari F4 Evaluatie opbrengst verhogende maatregelen OT Didactisch 
Handelen 

maart F5 Borgen opbrengst verhogende maatregelen OT Didactisch 
Handelen 
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Wijze van borging 
1. Afspraken omtrent BOUW, BAREKA, LOGO3000 en coöperatieve werkvormen herhalen 

tijdens Teamstudiedag in november 
2. Afspraken omtrent BOUW, BAREKA, LOGO3000 en coöperatieve werkvormen herhalen 

tijdens Borgingsvergadering in de laatste week van de Zomervakantie 
3. Tijdens Teamstudiedagen wordt een aantal onderwerpen bekrachtigd middels een variatie 

van coöperatieve werkvormen 
 
Borgingsplanning 

augustus jaarlijks Afspraken omtrent BOUW, BAREKA, 
LOGO3000 en coöperatieve werkvormen 
herhalen tijdens Borgingsvergadering in de 
laatste week van de Zomervakantie 

OT Didactisch 
Handelen 
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Ontwikkelen 
Oud: De basis op orde  |  Kwaliteitszorg // Kaders en regelgeving 

Onderwijsresultatenbeleid 

Aanleiding voor dit project 

Met ingang van schooljaar 2020-2021 beoordeeld de inspectie basisscholen op basis van het nieuwe 
Onderwijsresultatenbeleid. 

Waar staan we 

Op basis van de huidige gewichtenregeling wordt de eindopbrengst van de Eindtoets in groep 8 van 
de basisschool beoordeeld. 
Het percentage gewichten wordt vertaald naar een referentieniveau. In 3 opeenvolgende jaren dient 
de school minimaal 1x boven het referentieniveau te scoren op de CITO Eindtoets. Hierbij wordt 
rekening gehouden met leerlingen die mogen worden uitgesloten voor de CITO Eindtoets. 

Waar gaan we naar toe 

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 maakt De Brink/De Poolster gebruik van het 
onderwijsresultatenmodel waarmee we de eindopbrengst van de school verantwoorden. 
We gaan kijken naar de behaalde referentieniveaus. Daarbij nemen we de resultaten van de laatste 
drie leerjaren 8 samen, waardoor we een stabiel beeld krijgen. De gemiddelde eindtoetsscore vervalt 
als uitgangspunt voor de beoordeling. 
Het model bevat twee indicatoren: 
1. Behalen voldoende leerlingen het fundamenteel niveau 1F? 
Met andere woorden: behalen voldoende leerlingen het niveau dat in 
principe alle leerlingen aan het eind van de basisschool zouden moeten 
kunnen bereiken? 
2. Behalen voldoende leerlingen het streefniveau 1S/2F (1S voor rekenen en 
2F voor lezen en taalverzorging)? 
 
http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/informatie/leermiddelen/posters-referentieniveaus 
 
Wij brengen in beeld welke belemmerende factoren onze populatie kenmerkt. Van alle kinderen 
hebben we een overzicht van de volgende indicatoren: 
1. Opleidingsniveau van de ouders 
2. Gemiddeld opleidingsniveau van de moeders 
3. Land van herkomst van de ouders 
4. Verblijfsduur in Nederland van de moeder 
5. Schuldsanering van het gezin 
 
onderwijsresultatenmodel-po-resultaten-pilotbesturen 
 
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-
nieuw-onderwijsresultatenmodel 

 

  

http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/informatie/leermiddelen/posters-referentieniveaus
http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/informatie/leermiddelen/posters-referentieniveaus
http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/informatie/leermiddelen/posters-referentieniveaus
https://login.schoolmonitor.nl/project/0F530D8B-085F-ABBE-5DC3-D79CAE52FD90/1068/onderwijsresultatenmodel-po-resultaten-pilotbesturen.pdf
https://login.schoolmonitor.nl/project/0F530D8B-085F-ABBE-5DC3-D79CAE52FD90/1068/onderwijsresultatenmodel-po-resultaten-pilotbesturen.pdf
https://login.schoolmonitor.nl/project/0F530D8B-085F-ABBE-5DC3-D79CAE52FD90/1068/onderwijsresultatenmodel-po-resultaten-pilotbesturen.pdf
https://login.schoolmonitor.nl/project/0F530D8B-085F-ABBE-5DC3-D79CAE52FD90/1068/onderwijsresultatenmodel-po-resultaten-pilotbesturen.pdf
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primair-onderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel
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Doelen voor dit jaar 

1. We hebben zicht op referentiedoelen: we weten wat 1s/1f/2f inhoud. 
2. We hebben inzicht in de populatie van de school: 
3. We hebben inzicht in de behaalde resultaten. 
4. We formuleren doelen die leiden tot een postief geformuleerd resultatenbeleid. 

Strategie 

1. 4 bijeenkomsten in het OT PO, voor het formuleren van de 4 doelen. 
2. zelfstudie van de OT-leden. 
3. activiteiten met betrekking tot de doelen op de studiedagen 
4. We doen mee in het gezamenlijke traject van Stichting SchOOL om tot schooleigen normen te 
komen 

Indicatoren 

1. op de laatste studiedag kunnen teamleden items van de referentiekaders/doelen noemen. 
2. We hebben een schoolprofiel opgesteld. 
3. We hebben analyses gemaakt van de toetsresultaten. 
4. We koppelen het schoolprofiel aan een passende eindtoets. 

Haalbaarheidsfactoren 

1. Voldoende tijd om de informatie te verwerken. 
2. De snelheid van leren/ verwerken binnen het team. 
3. Voldoende informatie/materiaal. 
4. Koppeling aan beleid stichting SchOOL. 

Uren 

40 uur 

Budget 

Geen kosten 

 
Tijdsplanning 

aug - okt F1 Onderwijsresultatenbeleid referentiekaders OT Passend 
Onderwijs 

november F2 Onderwijsresultatenbeleid populatie in beeld OT Passend 
Onderwijs 

dec - mar F3 Onderwijsresultatenbeleid resulaten in beeld OT Passend 
Onderwijs 

april F4 Onderwijsresultatenbeleid formuleren beleid OT Passend 
Onderwijs 

mei F5 Onderwijsresultatenbeleid OT Passend 
Onderwijs 
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Wijze van borging 

Jaarlijks van november tot februari. N.a.v van analyse populatie en M-toetsen / Taalklas periode 2. 
Starten in 2020-2021. 

 
Borgingsplanning 

november jaarlijks Nakijken of de populatie verandert, (IB) 
analyse van de toetsen (LK). Opnemen in de 
zorgkalender (IB). 

OT Passend 
Onderwijs 
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Ontwikkelen 
Oud: Goed werkgeverschap  |  Gesprekscyclus 

Flitsbezoeken 

Aanleiding voor dit project 

Alle GLT leden voeren klassenbezoeken uit en hebben feedbackgesprekken met de leraren. Wat we 
hierin nog missen zijn flitsbezoeken. In het najaar is er de mogelijkheid om op Stichtingsniveau deel 
te nemen aan een cursus Flitsbezoeken. Het gehele GLT neemt daaraan deel. 

 

Waar staan we 

Op afgesproken tijden komen de GLT leden in de klas en voeren na het bezoek feedbackgesprekken. 
In 2018 heeft het GLT een cursus feedbackgesprekken gevolgd bij het CED. 

 

Waar gaan we naar toe 

Naast geplande, aangekondigde bezoeken zullen de GLT leden ook gerichte flitsbezoeken aan de 
groep brengen om nog meer inzicht te krijgen in het nakomen van afspraken die we met elkaar 
maken. Ook om na te gaan of een ongeplande afspraak hetzelfde resultaat laat zien als een geplande 
afspraak. Uiteindelijk is het doel dat op ieder moment van de dag er hoogwaardig les wordt gegeven 
in de groepen. 

 

Uren 

20 

 

Budget 

Bovenschools aanbod €0 

 
Tijdsplanning 

augustus F4 Flitsbezoeken Gedeeld 
LeiderschapsTeam 

september F5 Flitsbezoeken Gedeeld 
LeiderschapsTeam 
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Ontwikkelen 
Oud: Samen scholen  |  Collectief leren 

Thematisch Werken in de onderbouw 

Aanleiding voor dit project 

  
 
 

Waar staan we 

Aanbod bij de onderbouw moet beter afgestemd worden op de leerbehoefte en beleving van de 
leerlingen. Het aanbod dient doordacht en aaneengesloten te zijn. 

 

Waar gaan we naar toe 

 

 een hogere betrokkenheid bij de kinderen 

 ‘werkjes’ betekenisvol maken door ze logisch te verbinden aan het thema 

 lezen, schrijven en rekenen integreren binnen het spel 

 krachtige verbinding tussen het spel en de andere hoeken (samenhang) 

 spel en onderzoek integreren in activiteiten 

 kinderen maximaal uitdagen 

 bijdragen aan versterking van de brede ontwikkeling 
 

Van spelend leren in groep 1/2 naar onderzoekend leren in groep 3 
 

Uren 

OT didactisch handelen komt 4 wekelijks bij elkaar 

 

Budget 

€10.000 

 
Tijdsplanning 

aug - jan F1 Thematisch werken in de onderbouw OT Didactisch 
Handelen 

februari F2 Thematisch werken in de onderbouw OT Didactisch 
Handelen 

mar - jun F3 Thematisch werken in de onderbouw OT Didactisch 
Handelen 

juli F4 Thematisch werken in de onderbouw OT Didactisch 
Handelen 



De Poolster Schooljaarplan 2020 - 2021 15 

Ontwikkelen 
De basis op orde  |  Ons onderwijs op orde 

Lesbrieven NT2 herschrijven 

Aanleiding voor dit project 

De lesbrieven voldoen niet helemaal aan de behoeften van de leerlingen en leraren. Sommige 
onderdelen zijn ouderwets, andere onderdelen zijn niet voldoende uitgewerkt om goed te kunnen 
overdragen. 

 

Waar staan we 

We werken met de lesbrieven van J. Coenen van wat-en-hoe-nt2.nl. Met deze lesbrieven behalen we 
goede resultaten, maar op sommige onderdelen ervaren we dat het beter kan. 

 

Waar gaan we naar toe 

De lesbrieven zijn: 
- up to date 
- goed over te dragen 
- overzichtelijk  
- makkelijk in gebruik 

 

Doelen voor dit jaar 

Van alle cursussen zijn alle lesbrieven bijgewerkt. Dit betekent: 
- elke lesbrief heeft een gedicht of lied van de week, 
- elke lesbrief heeft een taalrap of dialoog, 
- elke lesbrief heeft werkbladen voor de oefeningen zinsbouw, of duidelijke beschrijvingen van 
oefenopdrachten, 
- elke cursus heeft portfoliobladen. 

 

Strategie 

Een 4 middagen, studiedagen samen aan het werk om de cursus te herschrijven. 

 

Indicatoren 

Van alle cursussen zijn alle lesbrieven bijgewerkt. Dit betekent: 
- elke lesbrief heeft een gedicht of lied van de week, 
- elke lesbrief heeft een taalrap of dialoog, 
- elke lesbrief heeft werkbladen voor de oefeningen zinsbouw, of duidelijke beschrijvingen van 
oefenopdrachten, 
- elke cursus heeft portfoliobladen. 

 

Haalbaarheidsfactoren 



De Poolster Schooljaarplan 2020 - 2021 16 

Het herschrijven moet binnen een jaar kunnen. Het is belangrijk dat de leerkrachten met NT2-kennis 
de lesbrieven op juistheid controlleren. 

 

Uren 

4 studiedagen/middagen + verwerkingstijd. 

 

Budget 

Geen gepland budget. 
Budget voor de aanschaf van materiaal bij de lesbrieven. 

 
Tijdsplanning 

juni  c1 Lesbrieven NT2 herschrijven Unit NT2 

juni c1 Portfoliobladen  Unit NT2 

juni c2 lesbrieven NT2 herschrijven Unit NT2 

juni c2 portfoliobladen Unit NT2 

juni c3 lesbrieven herschrijven Unit NT2 

juni c3 portfoliobladen Unit NT2 

juni c4 lesbrieven herschrijven Unit NT2 

juni c4 portfoliobladen Unit NT2 

 

Wijze van borging 

Jaarlijks in de evaluatie bekijken of alle onderdelen nog aan de verwachtingen voldoen en het 
resultaat opleveren dat we willen zien. Jaarlijks de lesbrieven waar nodig bijstellen. 

 
Borgingsplanning 

mei jaarlijks bijstellen lesbrieven Unit NT2 

mei - jul jaarlijks Evalueren lesbrieven Unit NT2 

 


