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 Door : 

- Gerichter te observeren, te analyseren en te registreren 

- Differentiatie systematisch in te bouwen 

- Oog te hebben voor het welbevinden van kinderen 

- Te werken volgens het EDIT-model 

- Leerkrachten bewust te maken van de culturele verschillen binnen hun 

klasgroep. 

- Ouderbetrokkenheid te stimuleren 

- Structurele overlegmomenten in te bouwen. 

 

Schooljaar 2017-2018 

     4.1 Bewustwording van de verschillen binnen de klasgroepen 

4.2  Vragen stellen optimaliseren 

4.3  Verkennen van de sleutelcompetenties communiceren, sociale 

vaardigheden en samenwerken + toepassen binnen de klasgroep 

Schooljaar 2018-2019 

4.4  Differentiëren d.m.v. verschillende werkvormen 

4.5  Momenten van ouderparticipatie uitwerken voor elke klas 

4.6  Benutten van de ‘gouden weken’ (groepsvorming en klasafspraken) 

4.7  Uitbreiden van de kindercontacten 

4.8  Uitwerken van leerlijn WO domein ruimte en natuur 

 

Schooljaar 2019-2020 

     4.10 Intake met ouders van alle nieuwe kleuters /  leerlingen 

     4.11 Uitwerken van leerlijn WO domein maatschappij en verkeer 
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Schooljaar 2017-2018 

4.1 Bewustwording van de verschillen binnen de klasgroepen 

Doelstellingen op : 

Leerlingenniveau :  /  

Leerkrachtenniveau :  De leerkrachten maken kennis met de behoeften van kinderen en de 

verschillen binnen de culturen. 

Schoolniveau :  De school zet een samenwerking op met OCB 

Tijdspad : 

Wanneer ? Wat ? Door wie ? Evaluatie 

December 2017 Kennismaken met de piramide 

van Maslow en Pinto tijdens 

een PV. 

OCB   

Januari 2018 Oplijsten van acties die aan de 

school aan bod komen die 

tegemoet komen aan de 

behoeften van de kinderen 

tijdens PV. 

OCB + team   

Maart 2018 Opgelijste  acties overlopen en 

aanduiden wat er goed gaat en 

waar er nog aandacht aan dient 

besteed te worden. 

OCB + team  

Juni 2018 In kaart brengen van de 

ondersteuningsbehoeften van 

de leerkrachten. 

OCB + zorgteam  

 

4.2 Vragen stellen optimaliseren 

Doelstellingen op : 

Leerlingenniveau :  De leerlingen worden uitgedaagd om actief deel te nemen aan het 

lesgebeuren en ontwikkelen hun metacognitieve vaardigheden. 

Leerkrachtenniveau :  De leerkrachten worden vaardiger in het stellen van vragen en het 

geven van feedback. 

 

Schoolniveau :  De school zorgt voor de implementatie van de schoolvisie. 
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Tijdspad : 

Wanneer ? Wat ? Door wie ? Evaluatie 

december  2017 Overleg om de werkpunten met 

betrekking tot opvolging van 

leerlingen te bespreken. 

Zorgco + 

beleidsmedewerker 

 

Januari 2018 Brainstorm van hoe de 

betrokkenheid verhogen door 

controlemomenten in te lassen 

bij alle kinderen 

Team + 

beleidsmedewerker 

 

Maart 2018 Verschil tussen controlevragen 

en feedbackvragen.  

Zoeken naar juiste formulering 

van gerichte feedback. 

Team + 

beleidsmedewerker 

 

April 2018 Uitproberen van 

registratieformulier (korte 

termijn) 

Team + 

beleidsmedewerker 

 

 

 

4.3 Verkennen van de sleutelcompetenties communiceren, sociale vaardigheden en 

samenwerken 

Doelstellingen op : 

Leerlingenniveau : De leerlingen ontwikkelen en oefenen hun communicatieve en sociale 

vaardigheden. 

Leerkrachtenniveau : De leerkrachten worden vaardiger in het stimuleren van de 

communicatieve en sociale vaardigheden van de leerlingen. 

Schoolniveau : De school heeft als doel haar leerlingen op te voeden tot sociale, mondige en 

weerbare jongeren. 

Tijdspad : 

Wanneer ? Wat ? Door wie ? Evaluatie 

Augustus 2017 Voorstelling van de fases van 

groepsvorming (gouden weken) 

tijdens een PV 

Kathy (OCB)  

September 2017 Klasafspraken vastleggen 

waarbij de leerlingen actief 

betrokken worden 

Kathy (OCB) + 

klaslkrn.kleuter/ 

lager 

 

Oktober 2017 – 

juni 2018 

Introduceren en uitproberen van 

verschillende coöperatieve 

werkvormen in de klas. 

Kathy (OCB) + 

klaslkrn. 

kleuter/lager 
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