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TIJDLIJN

2015

2016/2017
- TLIM
- Borging
- Doorgaand lijn
- Eigenaarschap leerlingen
- Zorg
- 7 wekenplan / Gouden weken
- Rots & water (borging in lessen)
- Sociale veiligheid en welbevinden
- Populatie verbinden met aanbod
- IKC (oriëntatie)
- Professionele cultuur
- Samenwerken in bouw door
bouwvergadering en intervisie

2018/2019
- TLIM
- Eigenaarschap leerlingen op schoolniveau
- School doelen zichtbaar maken
- Zorg
- Rots & water (borging)
- Analyse vaardigheden
- Groepsdoelen in relatie met populatie
- IKC (samenwerking projecten)
- Professionele cultuur
- Borging onderzoekende houding leerkrachten
- Professionele dialoog door samen te werken in
Units
- Voorbereiding schoolplan 2019 - 2023

Doorontwikkeling naar Professionele leergemeenschap
2015/2016
- TLIM
- Teamscholing
- Introductie in de klas
- Zorg
- Gouden weken
- Rots & water (teamscholing)
- Sociale veiligheid en welbevinden
- In kaart leerling populatie
- IKC
- Oriëntatie en kennismaking

2019

2017/2018
- TLIM
- Borging
- In grondhouding leerkrachten
- In grondhouding leerlingen
- Zorg
- Analyse groepen
- Rots & water (borging in lessen)
- Populatie verbinden met aanbod
- IKC (oriëntatie en samenwerking)
- Professionele cultuur
- Samenwerking tussen parallelgroepen in projecten,
lesvoorbereidingen en groepsdoorbrekend werken
- Onderzoekende houding leerkrachten (vakgroepen)

BEGIN BIJ HET WAAROM

WAAROM?

doen wij de dingen die we doen???

• Leerlingen verdienen passend en eigentijds onderwijs
• Visie : Leren vanuit vertrouwen, leren vanuit eigenaarschap, onderzoekend en samenwerkend leren en
reflecterend vermogen)
• Kernwaarden: autonomie, eigenaarschap, zelfsturing, interactie, reflectie, samenwerking, sociale
en cognitieve vaardigheden.
• Populatie (Wie zijn onze kinderen? Wat hebben zij nodig?)
• De wil om nog meer dan in het verleden tegemoet te komen aan verschillen in ontwikkeling van kinderen,
door instructie op maat te geven en het aanbod daarbij nog beter af te stemmen.
• Maatschappij (21eeuws vaardig, demografie, snelle ontwikkelingen, chaos)
• Overheid (Kerndoelen, passend onderwijs, veilige en gezonde school, notitie onderwijs2032 en
actieplan Leraar 2020)

Klik voor filmpje 

HOE?
Doen wij dat op basisschool Leyenbroek..

• Doorontwikkeling naar een professionele leergemeenschap
– The leader in me (relatie – competentie – autonome – persoonlijkheidsontwikkeling) :
Vaardig-Aardig- Waardig
– Gedeeld eigenaarschap (leerling – leerkracht – team)

WAT?
Doen wij om onze doelen te behalen…

• Leerlingen bewust maken van hun eigen leerproces door hen zelf doelen te laten stellen..
• Samenwerken in units; een vorm van samenwerking om een zo passend mogelijk onderwijs
aanbod te realiseren..
• Complimenten en positieve taal een centrale rol in onze school te geven..
• Leerkrachten onderzoeken en analyseren in vakgroepen..
• Het schooljaar schoolbreed starten met een 7 weken plan..
• Als team steeds nadenken over de vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor onze
toekomstige maatschappij..
• Samenwerking bij projecten, thema’s, activiteiten e.d.
• Welbevinden leerlingen volgen, analyseren en monitoren

• Totaalaanbod verzorgen dat aansluit bij de kerndoelen en vanuit ontwikkelbehoeften.

SAMEN WERKEN IN EEN UNIT
Ons einddoel voor ogen….
De leerling:
Leerstof en rooster:

Passend aanbod

Instructie:
Leerkracht en team:

Leeromgeving:

De leerling stuurt, in samenspraak met leerkracht zijn / haar eigen leer- en
ontwikkelingsproces: door het stellen van en het werken vanuit doelen.
Het rooster bestaat uit vakken en vak doorbrekende gebieden waarbinnen de leerlingen in
groepen worden geclusterd en op de juiste plaats op de leerlijn worden geplaatst. De
methode wordt gebruikt om de leerlijn inhoudelijk te vullen. De ontwikkelbehoeften van
de leerling bepalen instructie en aanbod.
Het passend aanbod wordt in leer- en werktaken verwerkt
Het afgestemde aanbod van de leerkracht(en) past binnen
de op de leerlijn geclusterde leerlingen van ongeveer hetzelfde niveau en-of
ontwikkelbehoefte
De leerkracht geeft instructie aan groepen leerlingen van ongeveer hetzelfde niveau.
Gedurende een deel van de week werken leerlingen groepsoverstijgend. Leerkrachten,
onderwijsassistenten en stagiaires delen de unitverantwoordelijkheid en taken samen en
verzorgen in onderling overleg dat elk kind het juiste aanbod en ondersteuning krijgt. Bij
het verdelen van vakken wordt rekening gehouden met kennis, vaardigheden en ambities
van de leerkracht.
De leerlingen werken in verschillende ruimtes (taal- reken instructieruimte, leerplein met
ICT werkplekken, stilte werkplekken of zelfstandige werkplekken).

EINDE ALGEMENE PRESENTATIE

