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Leerlijn Leren Leren 
Doel: Het borgen van de leerlijn leren leren binnen ons onderwijs. 
Schoolbreed 
Het borgen van de Leerlijn Leren Leren. 
Persoonlijk 
Het reflecteren op jezelf n.a.v. beeldmateriaal. 
Het stellen van persoonlijke hulpvragen. 
 
Executive functies 
Doel: Executieve functies integreren binnen het basisonderwijs van de Bussel in de groepen 1 t/m 8. 
Train de Trainer 
10 leerkrachten van de Bussel worden opgeleid tot Train de Trainer in Executive Functies (1 op de 3). 
Leerlingtrainer in company (12 lessen groepen 5 t/m 8) 
 
Alle leerkrachten van de Bussel de vaardigheden beheersen om een les ‘executive functies’ op een 
juiste wijze vorm te geven. 
Alle leerkrachten binnen de bussel dezelfde metafoor wijze hanteren en zelfde taal spreken. 
Alle leerkrachten inzicht hebben in de ontwikkeling van de executive functies bij de leerlingen. 
Alle leerkrachten interventies kunnen doen wanneer bepaalde executive functies niet beheerst 
worden. 
 
Sociale Emotionele ontwikkeling: 
Doel: Inzicht in eigen kwaliteiten en de wijze waarop deze kunnen worden ingezet om de 
groepswens te realiseren. 
<3 High Ten training (2 groepen 22-23) 
•Het bevorderen van een positief klassenklimaat 
•Het vergroten van de intrinsieke motivatie om een positieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de 
processen in de groep 
•Het vergroten van onderling vertrouwen en begrip 
•Het ontdekken, accepteren en waarderen van onderlinge overeenkomsten en verschillen 
•Het onderzoeken van het eigen imago (‘het Masker’) 
•Het vergroten van inzicht in drijfveren voor gedrag (‘het IJsberg-denken’) van zichzelf en de ander 
•Het opstellen van een gezamenlijke wens voor de groep 
•Inzicht in eigen kwaliteiten en de wijze waarop deze kunnen worden ingezet om de groepswens te 
realiseren. 
Kanjertraining: 
Alle leerkrachten gediplomeerd Kanjertraining mogen (blijven) geven. 
 
Rekenen: 
Doel: Het behalen van een streefniveau op 90%. 
Wereld in Getallen integreren in de groepen 3 t/m 8. 
Conclusies opleiding rekencoördinatoren opnemen in Plan van aanpak. Collegiale consultatie. 
Kwaliteitskaart rekenen 
Met Sprongen Vooruit 
 
Begrijpend Lezen: 
Doel: Leerlingen weer plezier in en motivatie voor het lezen en presenteren te geven door middel van 
'Snap je Taal'. 
Belevingsmoment begrijpend/ technisch lezen 
Methodiek toepassen in de praktijk. 
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Digitale geletterdheid: 
Doel: Doorgaande leerlijn digitale geletterdheid integreren in het onderwijs. 
Doelen bij-/opstellen nav inspectierapport 
Jaarplan digitale geletterdheid (digi-it, halt etc) 
 
Visie: 
Doel: De visie naar de praktijk vertalen. 
Inspiratiemoment Reinders 
Koppeling van visie naar meubilair in de groepen 3 en 4. 
Visie bij de kleuters blijven volgen en bijstellen. 
 
Mijn Rapportfolio: 
Doel: Een totaalbeeld te geven van het kind middels een rapportfolio. 
Je betrekt kinderen bij hun eigen ontwikkeling 
Ouders kunnen de ontwikkeling altijd volgen 
Leerkracht heeft de regie en overzicht 
 
Plus in de Klas: 
Doel: Uitdaging creëren voor de meerbegaafde kinderen. 
Plus in de klas 4 t/m 8 
Uitbreiding groepen 1 t/m 3 
 
ICT: 
Doel: Leerkrachten vaardig maken in het gebruik van 365. 
- Teamscholing planner/agenda 
- Minimaal 4 modules persoonlijk volgen binnen Schoolupdate 
 
Lopende zaken: 

• Ouderbetrokkenheid 
• Cultuur (gastdocenten) 
• Plaatsing units (aug '22) 
• Huisvesting 
• W.O. evaluaren 
• 'Zorgleerlingen' vroegtijdig in beeld brengen. 

 
  


