
Invulling van de studiedagen 4 en 5 februari 2019 

 

Bent u benieuwd naar de invulling van de Studiedagen van het team? Hier vindt u een verslag… 

 

Opbrengsten geanalyseerd 

Op maandagochtend hebben de leerkrachten de leerling resultaten van de eerste helft van dit 

schooljaar geanalyseerd. Hoe waren de resultaten op school niveau? Past dit bij onze leerling 

populatie? Hoe verhouden de resultaten zich tot vergelijkbare scholen? 

Hoe waren de resultaten op groepsniveau? Welke vakken gingen goed en welke minder? Hoe zal dat 

gekomen zijn? Maar vooral: wat kunnen leerkrachten anders gaan doen komende periode om 

resultaten te verhogen? Wat vraagt dit van het leerkracht gedrag? 

Over dat laatste is er veel uitgewisseld tussen de leerkrachten. Hoe werk je met een groep aan 

rekenen? Aan begrijpend lezen? Op de studiedagen die wij samen hebben, leren we vooral heel veel 

van elkaar.  

In de middag is er ingezoomd op de groep maar ook op individuele leerlingen. Dit doen leerkrachten 

samen met de interne begeleidster. In een een op een gesprek wordt doorgenomen welke 

oplossingen de leerkracht in gaat zetten. Natuurlijk is een belangrijk onderdeel van dat gesprek: gaat 

dat lukken, of is daar hulp bij nodig? Dat kan hulp zijn voor de leerkracht, of hulp voor (individuele) 

kinderen.  

 

In de middag is er ook aan rapporten geschreven. Dit hebben we dit schooljaar zo georganiseerd om 

de werkdruk van leerkrachten te verminderen (vorige jaren deden leerkrachten dit vooral in de 

avond uren…) 

 

Schoolontwikkeling besproken 

Op dinsdag zijn we de ochtend gestart met gesprek over de schoolontwikkeling. Welke kansen liggen 

er nog voor de KJS om ons onderwijs te moderniseren?  

De inzichten en ideeën die we meebrachten uit Canada waren al eerder gedeeld. We hebben 

besproken hoe er het komende half jaar door leerkrachten wordt gekeken naar mogelijkheden om 

nieuwe werkwijzen uit te proberen.  

Want schoolontwikkeling is een doorlopend proces en op dit moment hebben we er voor gekozen 

om vooral te experimenteren met de nieuwe inzichten die we hebben gekregen. Om vervolgens 

deze in juni (de volgende studiedagen) aan elkaar te presenteren wat er is geleerd.  

 

Lopende zaken doorgenomen 

De ICT in het onderwijs ontwikkeld zich in hoog tempo. We krijgen veel te maken met nieuwe 

apparatuur en nieuwe (digitale) mogelijkheden. Wat kunnen we verwachten en hoe gaan we daar 

dan mee om? 



Als onderdeel van OZHW hebben we meer en meer te maken met een doorgaande leerlijn PO/VO, 

wat brengt dat voor ons mee?  

De werkdrukverminderingsgelden worden nu een half schooljaar ingezet. Hebben we de juiste 

keuzes gemaakt? Hoe gaan we volgend schooljaar met deze gelden om? (want we moeten alweer 

aan de slag met de voorbereidingen van volgend schooljaar) 

 

Oplossingen voor knelpunten bedacht 

De Pleinwacht… het blijft een hardnekkig probleem.  

We zijn het eens dat het erg prettig is voor de kinderen dat ze tussen de middag gezellig en rustig op 

school kunnen eten. Dat het buitenspelen ook goed verloopt als er voldoende goed toezicht is.  

Graag willen we dit handhaven.  

We moeten als team echter ook erkennen dat de manier waarop we nu steeds blijven worstelen met 

een tekort aan ouderhulp op het plein niet meer te doen is.  

Het kost Gerdi veel te veel tijd om voldoende hulp te krijgen. Het is niet prettig voor ons maar ook 

niet voor ouders hoe het nu loopt.  

 

Als het continurooster niet haalbaar blijkt in praktijk, dan moeten we dat onder ogen gaan zien… We 

kunnen geen manier van werken bedenken die een continurooster mogelijk maakt die zo goed werkt 

als de situatie nu is… We weten van onderzoeken (en ervaring) dat overblijf met betaalde krachten 

school ook veel werk kost maar ook dat dit minder rustig en positief werkt voor de kinderen. Daarbij 

kost het dan geld voor ouders.  

 

Daarom hebben we een andere mogelijkheid bedacht om voldoende ouderhulp tijdens de 

Pleinwacht te krijgen. Deze andere mogelijkheid willen we later dit schooljaar uit gaan proberen als 

Pilot. 

Het komt er dan kort gezegd op neer dat de Pleinwacht over de groepen verdeeld gaat worden. Als 

elke groep een poosje (een week?) de verantwoordelijkheid krijgt voor de invulling van de 

Pleinwacht door ouders (het deel dat school elke dag voor haar rekening neemt blijft staan), hopen 

we dat de ouders van die groep de week zelf/samen kan vullen.  

In een schooljaar tijd zou de groep dan een paar weken aan de beurt komen om dit te doen.  

 

Graag willen we met klassenouders in gesprek over deze mogelijkheid.  

Dus dat is het eerste dat we komende periode zullen gaan doen… in gesprek met ouders het idee 

verder uitwerken.  

U hoort/leest hier tzt dus meer over.  

Want graag werken we samen aan een positieve oplossing voor dit (hardnekkige) probleem.  


