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 Door : 
- Gerichter te observeren en te evalueren 
- De moeilijkheden van de leerlingen in kaart te brengen 
- De leerlingen doelgericht te ondersteunen 
- Duidelijke verwachtingen te stellen 
- Bepaalde taalbeschouwingaspecten te expliciteren 
- Een visie omtrent de verwachtingen doorheen de basisschool op te 

stellen 
 

Schooljaar 2017-2018 
2.1 Opstellen van observatieschema’s gericht op de taken VLL en TT  
2.2 Opstellen van spreekwijzers om de verwachtingen naar leerlingen toe 
duidelijk te stellen 
2.3 Opstellen van klasbeelden 
 
Schooljaar 2018-2019 
2.4 Observatieschema’s gebruiken om de noden van leerlingen in kaart te 
brengen (groepsplannen) 
2.5 Nadenken over acties om de leerlingen doelgericht te ondersteunen voor 
en tijdens de spreektaak. 
2.6 Kennis maken met het theoretisch kader voor het ontwikkelen van verticale 
samenhang m.b.t. de verwachtingen van leerkrachten. 
 
Schooljaar 2019-2020 
2.7 Observatieschema’s gebruiken om groepsplannen op te stellen en 
leerlingen gericht te ondersteunen. 
2.8 Opstellen van observatieschema’s voor gesprek in de bovenbouw. 
2.9 ‘Visie’ opstellen omtrent spreken doorheen de basisschool. 
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Schooljaar 2017-2018 

2.1.Opstellen van observatieschema’s gericht op de taken van VLL en TT 

Doelstellingen op : 

Leerlingenniveau :  

Leerkrachtenniveau : Ontwikkelen van een instrument om doelgericht en objectief te 

observeren en te evalueren. 

Schoolniveau : De school zorgt voor een verticale samenhang in het gericht observeren en 

analyseren van de spreekvaardigheid van de leerlingen. 

Tijdspad : 

Wanneer ? Wat ? Door wie ? Evaluatie 

November 2017 Observatie spreken in L1 

 

Kathy (OCB)  

Overleg met lkr. L1 over 

spreektaken (zie 

integratielessen) 

Kathy (OCB)  

December 2017 

– juni 2018 

Opstellen observatieschema’s 

kern 5 t.e.m. kern 10 van VLL 

Kathy (OCB)  

Februari 2018 Overleg m.b.t. het creëren van 

een verticale samenhang 

tussen observatieschema’s VLL 

en TT 

Kathy (OCB) en 

juf Cindy 

 

Februari 2018 – 

juni 2018 

Opstellen observatieschema’s 

voor spreken bij TT-activiteiten 

van L2 t.e.m. L6 

Juf Cindy  

Maart 2018 Uitwisseling ervaringen omtrent 

het gebruik van 

observatieschema’s tijdens PV 

Team lager  

Mei 2018 Evaluatie van het gebruik van 

de observatieschema’s tijdens 

PV 

Team lager  

Juni 2018 Afname OVSG-toets spreken in 

L6 + analyse 

Juf Cindy + 

meester Maxim 

 

 

2.2.Opstellen van spreekwijzers om de verwachtingen naar leerlingen toe duidelijk te 

stellen 

Doelstellingen op : 

Leerlingenniveau : De leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt tijdens de 

spreektaak. De leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen spreekvaardigheden. 
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Leerkrachtenniveau : De leerkrachten ontwikkelen een instrument om duidelijke 

verwachtingen te stellen naar leerlingen en om samen met de leerlingen te reflecteren op 

hun spreekvaardigheid. 

Schoolniveau : De school zorgt voor een verticale samenhang in het stellen van verwachtingen en 

het reflecteren op het spreken. 

Tijdspad : 

Wanneer ? Wat ? Door wie ? Evaluatie 

Januari – juni 

2018 

Opstellen van spreekwijzers bij 

de spreektaken van TT van L2 

t.e.m. L6 

Juf Cindy + 

klaslkrn. 

 

Mei 2018 Uitwisseling team m.b.t. het 

gebruik van de spreekwijzers 

Team lager  

 

2.3.Opstellen van klasbeelden 

Doelstellingen op : 

Leerlingenniveau :  

Leerkrachtenniveau : De leerkrachten krijgen een beter zicht op de moeilijkheden van de 

leerlingen. 

Schoolniveau : De school ontwikkelt een instrument om de resultaten van spreken op te 

nemen in het kindvolgsysteem. De school zorgt voor voldoende informatiedoorstroming met 

betrekking tot de spreekresultaten. 

Tijdspad : 

Wanneer ? Wat ? Door wie ? Evaluatie 

Maart 2018 Brainstormen over hoe we de 

gegevens uit de 

observatieschema’s kunnen 

omzetten in klasbeelden 

Team lager  

Opstellen van klasbeelden (L1 

tot L6) 

Zorgteam  

Bespreking van de 

spreekresultaten tijdens 

klassenraden 

Zorgco + 

ondersteuner + 

klaslkr. 

 

Juni 2018 Opstellen van klasbeelden (L1 

tot L6) 

Zorgteam  

Bespreking van de 

spreekresultaten tijdens 

overgangsgesprekken 

Zorgco + 

ondersteuner + 

klaslkr. 
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Schooljaar 2018-2019 

 


