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Coronacrisis 

Dit schooljaar hebben we, net als het voorgaande jaar, een uitzonderlijk schooljaar gehad door de Coronacrisis. De organisatie heeft daardoor constant 

onder druk gestaan. We hadden te kampen met het regelmatig uitvallen van onderwijspersoneel vanwege corona gerelateerde klachten, opnieuw een 

lockdown in december t/m eind januari en vervolgens de heropening met de daarbij behorende protocollen. We hebben als organisatie laten zien dat we 

flexibel en veerkrachtig zijn. Daar waar nodig werd het geven van onderwijs op afstand meteen opgepakt. Het programma Teams en andere ICT-middelen 

zijn hierin erg helpend geweest. Met het weer opengaan van de scholen hebben we ons in eerste instantie met name gericht op de pedagogische aanpak. 

Daarnaast hebben we een prioritering aangebracht in de leerdoelen , de onderdelen van het curriculum die het meest relevant zijn voor doorstroom. De 

laatste weken van het schooljaar zijn gebruikt om de leerlingen in beeld te brengen wat betreft hun ontwikkeling, zodat er weer een fundament is voor een 

goede start in het nieuwe schooljaar. Vanuit de regering is in de maand mei het nationaal programma onderwijs opgesteld met de daarbij behorende extra 

gelden om zo de mogelijke ‘leerachterstanden’ de komende jaren weg te kunnen werken. Mogelijke interventies zijn opgesteld in een menukaart waaruit je 

als organisatie kan kiezen. De HooLaHu scholen hebben hier na analyse aan de hand van een schoolscan samen met het team en MR bewuste keuzes in 

gemaakt voor de aankomende jaren. Dit alles is vastgesteld in het kwaliteitszorgsysteem WMK. 

We kunnen concluderen dat deze periode veel heeft gevraagd van zowel kinderen, ouders en leerkrachten. Toch kijken we ook terug op een leerzame 

periode, bijvoorbeeld op ICT-gebied hebben we met elkaar enorme stappen gemaakt. Uiteindelijk hebben we er samen voor gezorgd dat het onderwijs door 

heeft kunnen gaan. De coronacrisis heeft zoals u verder zult lezen in dit verslag wel invloed gehad op de planning van bepaalde ontwikkeldoelen. We zullen 

de planning van het komende schooljaar daarop aanpassen, mede met het oog op het nationaal programma onderwijs.  

 

1. Kennisteams /strategiegroepen 

Binnen HooLaHu werken we met kennisteams en strategiegroepen. Het werken met kennisteams en strategiegroepen op basisscholen zorgt ervoor dat er 

op scholen meer specifieke kennis ontwikkeld wordt.  De kennisteams zijn meer gericht op de vakken (bijv. rekenen, taal, ICT enz.). De strategiegroepen zijn 

gekoppeld aan de grote doelen uit ons schoolplan.  

Doordat er gewerkt wordt met kleine teams kunnen leerkrachten zich specialiseren in hun eigen interessegebied. Elk MT-lid is proceseigenaar van één of 

meerdere kennisteams of strategiegroepen. De vorderingen van de kennisteams en strategiegroepen worden besproken in het MT-overleg. Als 

borgingsinstrument voor de kennisteams hebben we gekozen voor zogenaamde kwaliteitskaarten. Hierin staan in één oogopslag o.a. de visie, werkwijze en 

afspraken beschreven van het betreffende kennisteam. Niet alle kennisteams en strategiegroepen zijn elk schooljaar actief. Dit ligt aan de aandachtspunten 

voor dat vakgebied, denk bijv. aan de invoering van een nieuwe methode. Hieronder per kennisteam en strategiegroep een evaluatie van het afgelopen 

schooljaar en daarbij de speerpunten voor schooljaar 2021-2022. 
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1.1 Kennisteam Jonge Kind  

Ook dit schooljaar is er op alle drie de scholen gedurende een half jaar Motorisch Remedial Teaching (MRT) aan de kinderen van groep 2 aangeboden. Dit 
houdt in dat de kinderen uit groep 2 gescreend zijn door een MRT-er. In overleg met de ouders wordt er voor de kinderen die het nodig hebben, een groepje 
geformeerd die wekelijks MRT-lessen krijgt. Dit in samenwerking met Turnvereniging Avanti-Turnivo. Komend schooljaar wordt dit voortgezet. 

In het najaar van 2020 hebben alle leerkrachten van groep 1/2 de cursus “Knappe kleuters” gevolgd. Knappe Kleuters is een instrument dat gericht is op het 
signaleren van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Knappe Kleuters bestaat uit een theoriegedeelte over begaafdheid, een praktijkgedeelte waarmee 
je een knappe kleuter kunt signaleren bij instroming in de basisschool, en een verdiepingsgedeelte met waardevolle achtergrondinformatie. Vanaf januari 
2021 werken we met dit instrument, hiervoor hebben we afspraken vastgelegd. 

We hebben dit schooljaar een online leerlingvolgsysteem voor groep 1/2 aangeschaft, namelijk Mijn KleuterGroep (MKG). In dit online programma zijn alle 
leerlijnen van groep 1 en 2 opgenomen. Op deze manier kunnen we op een makkelijke manier de ontwikkeling van het kind volgen, registreren en rapporteren. 
Afgelopen schooljaar hebben we al 2 cursussen rondom dit programma gevolgd. 

Aan het einde van het schooljaar hebben diverse collega’s van groep 1/2 een online cursus “Spelen in uitdagende hoeken” gevolgd. Door samen in gesprek te 
gaan over de diverse hoeken en thema’s komen we tot nieuwe ideeën en mogelijkheden.  

Speerpunten KT Jonge Kind schooljaar 2021-2022 

1. Document MijnKleuterGroep HooLaHu opstellen (o.a. doelstellingen, werkwijze en afspraken) 
2. Knappe kleuters verder door ontwikkelen  
3. Basistraining 3 MijnKleuterGroep volgen 
4. Uitdagende hoeken creëren 

1.2 Kennisteam Rekenen   

In juni 2020 is het besluit genomen om op alle drie de scholen de rekenmethode Pluspunt 4 aan te schaffen. De nieuwe rekenmethode is met ingang van dit 
schooljaar digitaal ingezet in groep 5 t/m 8. Het systeem (Bingel) analyseert de resultaten aan de hand van zogenaamde peiltaken. Op basis hiervan zet Bingel 
elke week voor ieder kind een serie taken klaar in het gepersonaliseerde deel. In groep 3 en 4 werkt men nog bewust met de papieren versie van Pluspunt 4, 
omdat we dit vanuit motorisch en didactisch oogpunt belangrijk vinden.  
Momenteel was het niet nodig om extra aanbod/methodiek aan te schaffen voor groep 1/2. We hebben wel een digitaal systeem (Mijn KleuterGroep) 
aangeschaft waarin we de vaardigheden van de leerlingen op een makkelijke manier vast kunnen leggen, waaronder de rekendoelen.   
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Aangezien er in de methode veel aandacht besteed wordt aan het automatiseren, hebben we de tafeltjesweken afgeschaft. Bewegend leren wordt incidenteel 
ingezet, maar het is goed om dit structureler in te plannen.  
 
We zijn niet toegekomen aan het beschrijven van de streefdoelen in onze visie én hoe om te gaan met het “loslaten” van het programma voor bepaalde 

kinderen. Dit pakken we volgend schooljaar weer op. 

Speerpunten KT Rekenen schooljaar 2021-2022 

 
1. Bewegend leren (automatiseren) structureel inzetten a.d.h.v. bijv. project Rekengym 
2. Activiteiten jaarplanning bekijken en jaarplanning vaststellen  
3. Streefdoelen beschrijven in onze visie  
4. Afspraken vastleggen, wanneer laten we de methode voor bepaalde kinderen los? 

 

1.3 Kennisteam Taal 

De methode Atlantis is op de HooLaHu-scholen uitgeprobeerd. We hebben ervoor gekozen om enkel deze methode uit te proberen, omdat we volledig 

achter de visie staan dat we technisch lezen en begrijpend lezen willen gaan integreren. Atlantis is op dit moment de enige methode die zo is ingericht, maar 

ook een methode met goede recensies.  

Na de uitprobeerperiode hebben de Akkerwinde en D’n Opstap ervoor gekozen om te starten met deze methode in het schooljaar 2021-2022. Op de 

Clemensschool leven nog wat vragen over m.n. begrijpend lezen in de bovenbouw. Op basis hiervan gaat men op deze school nog niet starten. De keuze 

wordt uitgesteld tot de kerstvakantie. Op basis van ervaringen en eigen onderzoek zal dan gekozen worden of de methode al dan niet aangeschaft gaat 

worden. 

Om meegenomen te worden in nieuwe inzichten op het gebied van technisch en begrijpend lezen hebben we als kennisteam een online meeting belegd 

(corona) met Barbara van der Linden van Onderwijs Maak Je Samen. Na deze meeting waren we overtuigd van het feit dat we begrijpend lezen niet meer als 

een apart vak aan moeten gaan bieden maar dat begrijpend lezen meer een “houding” is. Hoe pak je teksten aan? Hoe zorg je dat je een tekst goed 

begrijpt? Er zijn methodes waarbij begrijpend lezen met andere vakgebieden wordt gecombineerd, bijv. met WO-vakken. Aangezien wij ook op zoek waren 

naar een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen hebben wij gekozen voor de combi “technisch-begrijpend lezen”. Voor ons een logische combi 

met de wetenschap dat we het “geleerde” op alle vakgebieden (teksten) kunnen projecteren. 
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We hadden voor dit jaar ook als doel gesteld om de methode STAAL te evalueren en definitieve afspraken te maken over de normering van het vakgebied 

spelling. Vanwege corona en het stellen van andere prioriteiten heeft deze evaluatie nog niet plaatsgevonden. Deze zal worden doorgeschoven naar het 

nieuwe schooljaar. 

Tijdens een HooLaHu-studiedag is Zorgniveau III (technisch lezen) door de IB-er besproken. Zorgniveau III staat nu nog meer in het vizier. Het is een 

terugkerend onderwerp tijdens groepsbesprekingen. Leerkrachten weten ook dat de begeleiding goed vastgelegd moet worden voor een evt. 

dyslexieonderzoek. Het komende schooljaar zal e.e.a. verder uitgewerkt worden in een beleidsstuk/kwaliteitskaart. 

Speerpunten KT Taal schooljaar 2021-2022 

 

1. De nieuwe methode Atlantis (voortgezet technisch lezen) is op een zorgvuldige wijze geïmplementeerd. 

2. Leerkrachten hebben kennis van nieuwe ontwikkelingen in het kader van “begrijpend lezen” en kunnen deze ook toepassen in hun 
onderwijspraktijk. 

3. Methode STAAL is geëvalueerd en de normering voor het onderdeel spelling is vastgelegd. 

4. Beleid “Zorgniveau III” is vastgelegd. 

5. Read&Write is bij alle leerkrachten bekend als een ondersteuningsinstrument voor kinderen met ernstige dyslexie, NT-2 of taalproblematieken en 

specifieke motorische ondersteuningsbehoeften. 

6. Leerkrachten zijn vaardig in het gebruik van het programma Read&Write. 

 

1.4 Kennisteam SEO 

Voor het Kennisteam Sociaal Emotionele Ontwikkeling stonden er dit schooljaar geen actiepunten op het jaarprogramma. We merken dat onze methode 
voor sociaal-emotionele vorming (Goed Gedaan) niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoet. Het doel van het kennisteam is om in het nieuwe 
schooljaar te komen tot een nieuwe methode.  

Speerpunten SEO schooljaar 2021-2022 

1. Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden op een nieuwe methode voor SEO. 
2. Mogelijk zal de nieuwe methode in het schooljaar 2021-2022 worden geïmplementeerd. 
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1.5 Kennisteam Techniek   

In het najaar hebben alle drie de scholen digitaal een themaonderzoek Techniek afgenomen. Dit themaonderzoek heeft de huidige situatie (najaar 2020) in 
kaart gebracht. Hieruit blijkt dat er aandacht voor Wetenschap & Technologie (W&T) in algemene zin is, maar een verdiepingsslag moet gemaakt worden. 
Allereerst met het bespreken van het techniekonderwijs met het team én het beschrijven van een visie op W&T. Samen bekijken hoe we het concreter kunnen 
maken en meer vorm en inhoud kunnen geven a.d.h.v. geformuleerde doelen (o.a. kerndoelen 40 t/m 46). Daarbij rekening houdend met een doorgaande 
leerlijn.  
Naar aanleiding van het thema onderzoek hebben we onze visie op W & T beschreven. Vervolgens moeten we bekijken op welke manier we meer tijd kunnen 
besteden aan W&T, integreren in andere vakgebieden én bekijken op welke manier we ouders kunnen betrekken.  
 
We hebben op verschillende manieren kinderen proberen te enthousiasmeren voor Wetenschap & Techniek, denk bijv. aan de 
technieklessen, techniekactiviteiten, KempenTech workshops en Mission Tech Challenge van 2021! (kettingreacties maken).  
Het is niet moeilijk om tijdens dit vak kinderen te enthousiasmeren, zodra ze zelf aan de gang mogen, zijn ze enorm betrokken en enthousiast.   
 
Helaas hebben, vanwege Corona, er geen bedrijvenbezoeken plaatsgevonden. 
 
 

Speerpunten KT Techniek schooljaar 2021-2022 

 
1. Vaststellen visie op Wetenschap & Technologie en deze omzetten naar concrete voorstellen. 
2. Met het team bespreken op welke manier we Wetenschap & Technologie willen integreren in het curriculum.  
3. Jaarplanning 2021-2022 opstellen (en inventariseren van aanwezige materialen en bestaande methodes/projecten). 
4. Onderdeel programmeren opnieuw wegzetten in bijv. techniekmiddagen of aparte activiteiten/leerlijnen.  
5. Workshops en excursies voor groep 5 t/m 8 structureel aanbieden. 
6. Samenwerking zoeken met bedrijven, andere (middelbare) scholen, ouders enz.  

 
1.6 Kennisteam begaafdheid 

In okt/nov. 2020 hebben de leerkrachten van groep 1/2 de cursus Knappe Kleuters gevolgd. Knappe Kleuters is een signaleringsinstrument om leerlingen 
met een ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig te signaleren. Vanaf januari 2021 zijn De Akkerwinde en D’n Opstap gaan werken volgens dit 
signaleringsinstrument. De Clemensschool volgt in schooljaar 2021-2022.  
Daarnaast is de doorgaande lijn van het compacten en verrijken verder de praktijk in gebracht en geëvalueerd. Leerkrachten werken volgens vastgestelde 
richtlijnen en bieden hiermee een compact aanbod aan de begaafde leerlingen. Daarnaast worden de talentenkisten (verrijkingsmaterialen) ingezet. Echter 
behoeft dit nog wel aandacht om dit structureel weg te zetten.  
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Na de kerstvakantie zou LeerLAB 4/5 opgestart worden, maar vanwege de lockdown en het online onderwijs, is dit later (online) opgestart. Dit krijgt in het 
nieuwe schooljaar uiteraard een vervolg. Het LeerLAB 4/5 zal, net als LeerLAB 6/7/8, in week 3 na de zomervakantie starten.  
 

Speerpunten KT Begaafdheid schooljaar 2021-2022 

 

1. Knappe Kleuters is verder geïmplementeerd: we signaleren vroegtijdig de kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Leerkrachten voelen zich 
bekwaam hierin/kunnen het instrument Knappe Kleuters toepassen in de praktijk.  

2. Leerkrachten compacten en verrijken het aanbod voor begaafde leerlingen in de eigen groep.  
3. De schoolleiding heeft zicht op de competenties van de leerkrachten (m.b.t. handelen begaafde leerlingen. 

 
 

1.7 Kennisteam ICT   

1.7.1 Communicatie 

Social Schools wordt volledig gebruikt als school-ouder-communicatieplatform. Leerkrachten zijn inmiddels vaardig in het gebruik van dit medium. Microsoft 
Teams is volledig geïntegreerd in de dagelijkse werksetting.  
 

1.7.2 Ratho 

Door de coronacrisis heeft de ontwikkeling van het Ratho Portaal voor leerkrachten én leerlingen een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt. Zowel 
leerkrachten als leerlingen van groep 5 t/m 8 werken met het Ratho Portaal en met Microsoft Teams. Leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een Office 365 
account en gebruiken het Officepakket.  
 

1.7.3 Hardware 

Alle leerlingen vanaf groep 5 hebben een eigen Chromebook in bruikleen op school. Op De Akkerwinde vanaf groep 4. Tijdens de periode van thuisonderwijs 
hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 het Chromebook mee naar huis genomen, zodat de online lessen plaats konden vinden. 
Er zijn weer verschillende nieuwe Prowise digiborden aangeschaft. 
 

1.7.4 Lesstofaanbod 

De mediawijsheidslessen o.b.v. het Nationaal Media Paspoort zijn nauwelijks uitgevoerd. Het kennisteam dient volgend schooljaar kritisch te kijken naar de 
inhoud en de invulling van mediawijsheidlessen.  
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Speerpunten KT ICT schooljaar 2021-2022 

 

1. Leerlingen in de bovenbouw werken samen via Teams. 

2. Groep 7/8 doet weer mee met de Media Masters in de week van Mediawijsheid (november 2021). 

3. Naleven van AVG. 

4. Regelmatig overleg ( minimaal 4 x per jaar) om de doorgaande leerlijn én hardwareaanschaf te coördineren. 

5. Doorlopende lijn van groep 1 t/m 8 voor mediawijsheid o.b.v. Het Nationaal Mediapaspoort.  

6. ICT-coördinatoren per school coördineren de lesinhoud van Het Nationaal Mediapaspoort op de eigen school en zorgen dat de leerkrachten 

de juiste materialen tot hun beschikking hebben.  

7. De lessen van Het Nationaal Mediapaspoort blijven in de jaarplanning van HooLaHu opgenomen.  

8. Bovenschools ICT-er minimaal 1x per jaar aan laten sluiten bij een Kennisteam ICT vergadering. 

 

1.8 Kennisteam cultuur 

In september 2020 heeft er een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden met de cultuurcoördinatoren van de scholen en medewerksters van 

Cultuurplaza de Kempen. Daarbij is er samen gekeken op welke manier cultuureducatie voortgezet en uitgebouwd kan worden. Al snel werd duidelijk dat we 

vanwege Corona niet op excursie konden gaan. Daarom heeft Cultuurplaza een coronaproof activiteit aangeboden. Alle groepen kregen een eigen 

kunstdoos in de klas. Samen werd er op een actieve manier gekeken naar een aantal kunstkaarten. Vervolgens zijn de kinderen op een creatieve manier zelf 

aan de slag gegaan met het maken van een eigen kunstkaart.  

We hebben ons voor komend schooljaar ingeschreven om deel te nemen aan diverse projecten Cultuur Erfgoed en hopen dat we deze weer “live” kunnen 

bezoeken. Daarnaast neemt groep 5 t/m 8 deel aan Museumschatjes én krijgt iedere klas een muziekvoorstelling via Cultuurplaza aangeboden. 
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2.  Ondersteuning 

2.1 Ondersteuningsplan 

Voor de HooLaHu-scholen is een helder ondersteuningsplan opgesteld, bestaande uit 2 delen. In deel 1 staan de vaste beleidsafspraken, in principe geldend 
voor de gehele schoolplanperiode van vier jaar. Deel 2 is het onderdeel wat in principe voor één jaar geldt en waarin actuele cijfers 
(scores/uitstroom/doorstroom), leerlinginformatie en updates van deel 1 worden opgenomen. 
 

2.2 Ondersteuningsstructuur 

We hebben binnen de HooLaHu-scholen een goed lopende ondersteuningsstructuur. Vanwege het grote aantal taken van de intern begeleider is gekeken of 
we aanpassingen kunnen doen in deze structuur zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit. We hebben ervoor gekozen om ook de directeuren en 
teamleider te betrekken in de cyclus van handelingsgericht werken. Dit wil zeggen dat ook zij klassenconsultaties en groepsbesprekingen doen. E.e.a. 
gebeurt wel in nauw overleg met de intern begeleider. Deze zal ook zorg dragen voor de voorbereidingen voor zowel de klassenconsultaties en 
groepsbesprekingen. 
 

2.3 Groepsbesprekingen 

Vorig schooljaar is geëxperimenteerd met gezamenlijke groepsbesprekingen met als doel van en met elkaar leren. Veel leerkrachten ervoeren echter dat er 
minder ruimte was voor diepgang in de gesprekken (minder ruimte voor de eigen groep). Desondanks hebben we de groepsbesprekingen in de eerste cyclus 
van dit schooljaar toch gezamenlijk (in kleine groepen) plaats laten vinden, omdat het ook een kwestie van wennen kan zijn. Echter, door de nieuwe 
(bovengenoemde) ondersteuningsstructuur bleek het toch praktischer om de besprekingen weer apart te gaan voeren. In cyclus 2 is hier daarom ook weer 
voor gekozen. 
 

2.4 Trendanalyses 

Twee keer per jaar vindt er met de teams een trendanalysebespreking plaats. Samen bekijken we dan de resultaten van de laatste drie schooljaren waarbij 

we op zoek gaan naar opvallendheden. Ontwikkelt een groep zich naar verwachting? Zijn er bij bepaalde vakgebieden bijzondere ontwikkelingen? enz. 

Vraag is natuurlijk of deze opvallendheden verklaarbaar zijn en, nog belangrijker, wat we daaraan vervolgens gaan doen. Normaliter vindt de TA-vergadering 

plaats in februari en september. Vanaf dit schooljaar is ervoor gekozen om de tweede TA-vergadering al voor de zomervakantie plaats te laten vinden. Op 

deze manier is het voor de nieuwe leerkracht direct duidelijk waar in het nieuwe schooljaar de focus op moet komen te liggen. 



11 
 

Zoals eerder gezegd werken op dit moment alle KempenKind-scholen met WMK (Werken Met Kwaliteit). Ook dit systeem genereert heldere overzichten die 

trends inzichtelijk maken, maar die ook weer andere informatie geven. Tijdens de eerste TA-vergadering zijn deze overzichten naast de overzichten gelegd 

die voor de leerkrachten bekend waren. Doel was om nog beter te kunnen analyseren en dus het onderwijsaanbod beter af te kunnen stemmen. 

 
2.5 Streefdoelen 

Binnen KempenKind is door alle scholen gestart met het programma WMK (zie verder paragraaf “kwaliteitszorg”). Op basis van resultaten in de afgelopen 
schooljaren zijn schoolnormen bepaald (afgezet tegen inspectienormen/signaleringswaarden). 
 

2.6 Read&Write 

Read&Write is een digitaal ondersteuningsprogramma voor leerlingen met zware dyslexie, of voor leerlingen die het vanwege een andere problematiek 

lastig vinden om teksten snel tot zich te nemen of te kunnen produceren. Met het programma kunnen teksten (boeken / internetpagina’s e.d.) voorgelezen 

worden en wordt het schrijven van woorden/teksten ondersteund met bijvoorbeeld een “woordvoorspeller”. Het programma is inmiddels KempenKind-

breed geïmplementeerd. Via de Stichting Toegankelijke Informatie (STI) kunnen digitale schoolboeken worden aangeschaft die in Read&Write gelezen 

kunnen worden. Ook voor deze stichting is inmiddels een KempenKind-abonnement afgesloten. 

Voor het gebruik van Read&Write is inmiddels beleid opgesteld. Het programma behoeft nog wel een degelijke implementatie, zodat het straks optimaal 

gebruikt zal gaan worden. Hiertoe zijn acties opgenomen door het kennisteam Taal. 

2.7 Schooladvies 

De schooladviesprocedure is aangescherpt. Structureel nemen naast de leerkracht ook de leerkracht van de vorige groep en de IB-er deel aan het 

adviesproces. Incidenteel worden ook de directeur of teamleider betrokken. Vanwege corona is bewust gekeken of “kansrijk adviseren” nodig was. In een 

enkel geval is een advies licht bijgesteld, maar over het algemeen hadden we met de gegevens van alle schooljaren een goed beeld van de leerlingen en 

heeft corona nauwelijks invloed gehad op de adviezen. 

2.8 PoVo (Primair Onderwijs / Voortgezet Onderwijs) 

Om de overgang tussen het primair en het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen is er een PoVo-beleid opgesteld. Ouders en leerlingen 

van groep 8 maken kennis met de mogelijkheden in het Voortgezet Onderwijs en de leerlingen maken live kennis met de VO-school in de praktijk. Nadat de 

schoolkeuze is bepaald, vindt er een zogenaamde warme overdracht plaats. Normaliter komt hiervoor een leerkracht van de VO-school naar de basisschool 

om leerlingen door te spreken. Vanwege de coronacrisis is deze overdracht dit jaar nogmaals digitaal gegaan (Teams). Ook de live-kennismakingsmomenten 

met het VO hebben helaas niet plaats kunnen vinden. Door het VO zijn hier echter passende alternatieven voor bedacht. 
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Ondanks deze zorgvuldigheid ervaren we soms dat de afstemming met het VO toch nog niet optimaal is. Waar het “probleem” dan ligt is niet altijd direct te 

duiden. Soms is het eenvoudig de onwetendheid over elkaars werkwijzen. In dit kader is in het afgelopen schooljaar de “ondersteuningsbrug PoVo” in het 

leven geroepen, een bovenschools initiatief bestaande uit twee IB-ers van KempenKind (IB-er HooLaHu / IB-er kindcentrum Florent Bladel) en de hoofden 

ondersteuning van het Pius X-College en het Rythovius College. Doel is om de doorstroom van onze leerlingen nog beter te laten verlopen, maar ook om 

goed op de hoogte te zijn van elkaars ondersteuningsstructuren. Naast de KempenKind-scholen worden ook andere schoolbesturen (waarvan leerlingen het 

Rythovius College en het Pius X-College gaan bezoeken) uitgenodigd om in deze Ondersteuningsbrug te participeren. Vanwege de coronacrisis is een grote 

bijeenkomst op het Pius X-College wederom geannuleerd. Deze bijeenkomst wordt verplaatst naar de eerste helft van het nieuwe schooljaar. 

 

Speerpunten Ondersteuning schooljaar 2021-2022 

1. De focus bij het ondersteunen van onze leerlingen zal een meer preventief karakter gaan krijgen. We hebben hiervoor bij het Centrum Passend 
Onderwijs KempenKind consultatie- en adviesuren ingekocht (orthopedagoog en ambulant begeleider). De IB-er zal deze preventieve werkwijze 
verder vorm geven. 

2. Het Centrum voor Jeugd en Gezin zal in het kader van het project “Samen doen” meer in de scholen gaan participeren, zodat de lijntjes met 
leerkrachten en ouders korter worden (en de drempel lager) en zorgen over m.n. de thuissituatie sneller (meer preventief) opgepakt kunnen 
worden. 

3. In het kader van het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) is gekozen om extra personeel (leerkrachten en onderwijsassistenten) in te zetten. Door 
deze impuls kunnen we groepen verkleinen of extra ondersteunen. Direct doel is natuurlijk om de leerlingen beter te kunnen ondersteunen/meer 
aandacht te kunnen geven. 

4. Het digitale ondersteuningsprogramma Read&Write is “stevig” weggezet en in beleid is vastgelegd door welke leerlingen dit programma gebruikt 
kan worden. 

5. De doorstroom van oud-leerlingen in het VO is nauwlettend gevolgd ten behoeven van het beoordelen van onze schooladviezen. 
6. In het kader van de Ondersteuningsbrug PoVo hebben IB-ers (Kwaliteitsondersteuners…) van KempenKind en schoolbesturen in de omgeving gericht 

kennis gemaakt met de ondersteuningsstructuren van het Pius X- College en het Rythovius College en is geïnventariseerd waar de behoeften liggen 
om de ondersteuning tussen PO en VO beter op elkaar af te stemmen. 
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3.   Kwaliteitszorg 

Binnen KempenKind werken alle scholen met het kwaliteitsinstrument WMK-PO (Werken Met  Kwaliteit Primair Onderwijs). 

WMK  is een webbased kwaliteitsinstrument. Het legt de basis voor goede kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Met WMK worden thema’s voor 
kwaliteitszorg bepaald die op korte en lange termijn verder onderzocht en ontwikkeld gaan worden. 
WMK maakt onderdeel uit van het voor ons vertrouwde leerlingvolg- en administratiesysteem ParnasSys en is direct gekoppeld aan het (digitale) 
schoolplanprogramma “Mijn schoolplan”.  
 
Directeuren en intern begeleiders worden op dit moment geschoold om zich de instrumenten “Mijn WMK” en “Mijn Schoolplan” eigen te maken. De 
scholing wordt verzorgd door Cees Bos, de ontwikkelaar van het instrument. Dit schooljaar werd gezien als een “oefenjaar”. Vanaf het nieuwe schooljaar 
wordt het instrument structureel in gebruik genomen.  We gaan ook bekijken op welke manier onze leerkrachten in deze ontwikkeling worden 
meegenomen. 
 

Speerpunten Kwaliteitszorg schooljaar 2021-2022 

1. Het kwaliteitsinstrument WMK en “Mijn Schoolplan” worden structureel gehanteerd als basis voor de kwaliteitszorg binnen de HooLaHu-scholen. 
2. Leerkrachten hebben kennis gemaakt met de instrumenten “WMK” en “Mijn Schoolplan”. 

4.   GROTE DOELEN 2019-2023 

1. In 2023 betrekken we onze leerlingen actief in hun eigen leerproces op basis van hun individuele talenten en vermogens; 

2. In 2023 sluiten we aan bij de leerbehoeften van onze leerlingen, hiervoor gaan we mogelijkheden buiten het leerstofjaarklassensysteem bekijken en 

uitproberen; 

3. In 2023 zorgen we actief voor een wederzijdse verbinding met ouders en omgeving en maken we gebruik van elkaars krachten / In 2023 zijn de 

talenten van ieder kind en iedere leerkracht zichtbaar en worden deze talenten ingezet. Tevens wordt er gekeken naar mogelijkheden om talenten 

van ouders in te zetten; 

4.  In 2023 hebben we een divers aanbod voor onze leerlingen in een inspirerende leeromgeving. 
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4.1 Evaluatie doel 1 

In 2023 betrekken we onze leerlingen actief in hun eigen leerproces op basis van hun individuele talenten en vermogens. 

Doelstellingen doel 1 schooljaar 2020-2021 

 
A: Kijkwijzer afronden. 
B: Kijken in de praktijk, verschillende scholen bezoeken. 
C: Presentatie onderzoeksresultaten vanuit literatuur en praktijk. 
D: In beeld brengen van de huidige situatie in relatie tot de gewenste situatie. 
 
Evaluatie doel A: Kijkwijzer is klaar. Deze is echter nog niet ingezet, omdat er geen scholen zijn bezocht.  
Evaluatie doel B: Vanwege corona niet uitgevoerd.  
Evaluatie doel C: Presentatie onderzoeksresultaten vanuit literatuur is uitgevoerd tijdens studiedag. Er is een presentatie gemaakt en tijdens de studiedag 
konden leerkrachten deze bekijken en vragen stellen.  
Evaluatie doel D: Start gemaakt tijdens studiedag o.l.v. Onderwijs Maak Je Samen. De Clemensschool en D’n Opstap hebben na stagnatie van de scholing 
eigenaarschap door Onderwijs Maak Je Samen, de keuze gemaakt om de focus eerst te gaan leggen op een scholing executieve vaardigheden met de start 
van het nieuwe schooljaar 2021-2022. 
Daarnaast gaan zij starten met Stichting leerkracht, dit middel is tevens goed in te zetten om eigenaarschap bij zowel leerkrachten als leerlingen te 
vergroten. 
De Akkerwinde zet de samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen voort in het nieuwe schooljaar. Zie hieronder voor de speerpunten.  
 

Speerpunten doel 1 schooljaar 2021-2022 

 
De Akkerwinde 
In het schooljaar 2021-2022 zullen diverse scholings- en intervisie bijeenkomsten plaatsvinden. Dit alles om leerkrachten in staat te stellen het 
eigenaarschap bij leerlingen te vergroten. 
Doelen: 
1. Teamleden kennen de theorie van gedragsbeïnvloeding ( Skinner) 
2. Teamleden hebben kennis genomen van de theorie rondom executieve functies en kunnen deze vertalen naar de onderwijssituatie 
3.Teamleden zijn bekend met essentiële uitgangspunten m.b.t. leergedrag, leertijd, leerdoelen, essentiële pedagogische vaardigheden en executieve 
functies 
4. Teamleden weten wat werkt bij het aanleren van effectief leergedrag 
5. Teamleden welk professioneel gedrag nodig is om het effectieve leergedrag bij leerlingen te stimuleren om zo eigenaarschap te creëren.  
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6. Teamleden werken op een uniforme manier aan leergedrag bij leerlingen. 
7. Teamleden zijn in staat om leerlingen eigenaarschap te geven en dit te stimuleren vanuit de diverse pedagogische theorieën.  
8. Leerkrachten koppelen de scholing Eigenaarschap aan de nieuwe inzichten rondom pedagogisch handelen 
9. Teamleden werken op een uniforme manier aan leergedrag bij leerlingen. 
4 bijeenkomsten videoconsultatie : 
Doelen: 
1. Teamleden reflecteren op het eigen pedagogisch gedrag middels een videoconsultatie.  
2. Teamleden leren anders kijken naar gedrag aan de hand van casuïstiek uit de praktijk 
3. videoconsultaties worden uitgevoerd middels een train de trainer module 
 
De Clemensschool en D’n Opstap 
Teamscholing executieve functies; 
Schoolniveau 
 - Op schoolniveau wordt een gezamenlijke taal en werkwijze gehanteerd bij het versterken van de executieve functies (autometafoor). 
 - Op schoolniveau wordt een visie ontwikkeld ten aanzien van het versterken van de executieve functies.  
 Leerkrachtniveau 
 - De leerkracht geeft de leerlingen ontwikkelingsgerichte feedback. 
 - De leerkracht reflecteert met de leerlingen op leervaardigheden. 
 - De leerkracht focust in gesprek met de leerling op doelen en op leerproces. 
  - De leerkracht observeert en stelt verdiepende vragen aan de leerling. 
  - De leerkracht krijgt beter zicht op de eigen sterke en zwakkere ontwikkelde executieve functies.  
 Leerlingniveau  
 - Leerlingen ontwikkelen meer zelfinzicht in hun eigen sterke en zwakkere executieve functies. 
 - Leerlingen handelen op basis van dit zelfinzicht meer naar eigen leerbehoeften.  - Leerlingen kunnen in toenemende mate zelfregulerend leren.  
 - Leerlingen zijn meer kritischer op hun eigen leerproces.   
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4.2 Evaluatie doel 2 

In 2023 sluiten we aan bij de leerbehoeften van onze leerlingen, hiervoor gaan we mogelijkheden buiten het leerstofjaarklassensysteem 

bekijken en uitproberen. 

Doelstellingen doel 2 schooljaar 2020-2021 
 

A. In het schooljaar 2020-2021 zijn andere onderwijsconcepten in de praktijk bekeken.  
B. In het schooljaar 2020-2021 is een eerste “voorzichtige koers” bepaald voor de HooLaHu-scholen als geheel of HooLaHu-scholen afzonderlijk  

 

Evaluatie doel A: Vanwege de coronacrisis zijn de schoolbezoeken helaas geannuleerd.  

Evaluatie doel B:  Door het wegvallen van de schoolbezoeken zijn we nog niet zover dat we al enige koers kunnen bepalen.   

Speerpunten doel 2 schooljaar 2020-2021 
 

De speerpunten van het vorige schooljaar staan ook in het schooljaar 2020-2021 weer centraal: 

A. In het schooljaar 2021-2022 zijn andere onderwijsconcepten in de praktijk bekeken.  
B. In het schooljaar 2021-2022 is een eerste “voorzichtige koers” bepaald voor de HooLaHu-scholen als geheel of HooLaHu-scholen afzonderlijk.  

 

4.3 Evaluatie doel 3 

In 2023 zorgen we actief voor een wederzijdse verbinding met ouders en omgeving en maken we gebruik van elkaars krachten. 

Doelstellingen doel 3 schooljaar 2020-2021 

 

A. Visie en doelstellingen Brede School helder 

B. Oudervragenlijst uitzetten: Hoe kijken ouders tegen de Brede School gedachten aan? 

C. Brede school Plus activiteit organiseren 

D. Overlegmoment met ouders organiseren 

E. Scholenbezoek(en) plannen 

F. “Databank” ouderbetrokkenheid opzetten 
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Evaluatie algemeen: 

Aan het begin van het schooljaar hebben we op HooLaHu niveau prioriteiten gesteld in het jaarplan. Aangezien er erg veel op de planning stond, is er 

besloten dat deze strategiegroep een jaartje pas op de plaats zou maken. Daar waar mogelijk wilden we verbinding zoeken met de omgeving. Vanwege 

Corona is dit erg lastig gebleken. Ouders en andere betrokkenen konden niet eens de school binnen komen. Helaas zijn bovenstaande doelstellingen dan 

ook niet behaald.  

Aangezien er al een opzet gemaakt is voor onze visie op een Brede School, willen we deze komend schooljaar definitief maken.  

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs willen we de betrokkenheid van ouders bij ons onderwijs vergroten. Daarom zullen we de mogelijkheden gaan 

bekijken op welke manier we ouders en andere betrokkenen uit de omgeving bij ons onderwijs kunnen betrekken. 

Speerpunten Doel 3 schooljaar 2021-2022 

 

A. Brede school visie opstellen / Wat is een Brede school volgens ons? / Hoe willen wij op deze school samenwerken? 

B. Contacten leggen met de omgeving. 

 

4.4 Evaluatie Doel 4 

In 2023 hebben we een divers aanbod voor onze leerlingen in een inspirerende leeromgeving. 

Deze strategiegroep is volgens planning dit schooljaar nog niet bijeen geweest. 


