
EigenaarschapAfstemmen op onderwijsbehoefte
Leren en lesgeven 

met ict

Evaluatie Blink

Implementatie nieuwe
rekenmethode Pluspunt 5 

Opbrengsten Cito:3 t/m 8
Data-duiden-doelen-doen

Mediawijsheid

Er worden 7 lessen aangeboden
in alle groepen m.b.v. het 
 Nationaal Media paspoort
Deze lessen worden
geïntegreerd in de lessen van de
Vreedzame school.
I-coach ondersteunt de
leerkrachten 

Alle leerlingen op de Eiber worden
geleerd om bewust en verstandig om
te gaan met media.

Digitale geletterdheid

Afstemmen ervaringen Blink Wereld
(Wereldoriëntatie) binnen team Eiber
Fine Tuning thema’s Blink Wereld
voor groep 3 t/ 8 en thema’s
Kleuteruniversiteit groep 1/2
Directeur organiseert en initieert 

Startbijeenkomst o.l.v.
medewerkers Pluspunt
Uitwisselen van ervaringen
(4x per jaar)
Werkgroep rekenen initieert
en organiseert

LOVS: invoeren en analyseren
van toetsen (2 keer per jaar)
Gebruik document groepsanalyse
Conclusies trekken uit
groepsanalyse
Conclusies vertalen naar
interventies
Zichtbaar handelen in de groep
n.a.v. interventies
Evalueren van interventies
Ib-er initieert en organiseert

Alle leerkrachten zijn minimaal
Prowise Zilver geschoold.
Borgen gebruik Google
Classroom vanaf groep 5
Kwaliteitskaart ict in gebruik
nemen
Digitale vaardigheden
versterken in groep 1 t/m 8

Verbeteren digitale vaardigheden
van leerlingen en leerkrachten.

Technisch en begrijpend
lezen

Evaluatie implementatie
Leeslink (begrijpend lezen)
Verhogen technisch
leesopbrengsten middels
implementatie
Redzaamheidslezen (Luc
Koning) in groep 7.
Bijstellen Kwaliteitskaart
Begrijpend en Technisch Lezen
Analyse opbrengsten
Redzaamheidslezen (Luc
Koning) in groep 3 t/m 7.
Taal/Lees coördinator en IB-er
initiëren. 

Onderzoek naar inzet Cruciale
Leerdoelen t.b.v. een vakgebied
in Focus PO
Directeur en IB-er initiëren.

Onderzoek inzet Cruciale
Leerdoelen

Alle leerlingen op
Kindlandschap Eiber hebben
een portfoliomap
De portfolio map wordt
meegegeven met het rapport
Leerkrachten worden vaardiger
in het voeren van een dialoog
over de inhoud van het
portfolio met de kinderen
middels scholing o.l.v. Ilse
Meelker van Onderwijs Maak
Je Samen.
PLG Flowteam (professionele
leergemeenschap) initieert en
organiseert.

Werken met een portfolio
bevordert het zelfvertrouwen van
leerlingen

Werken met portfolio'sInzet NPO-middelen

Inzet docent bewegen SEC
(sportexpertisecentrum)
Inzet r.t- er (0,4 wtf) 

Analyse Eindtoets 8
Data-duiden-doelen-doen

Analyse Eindtoets groep 8 ( Route
8)
Duiden van de data (laatste drie
jaar)
Conclusies vertalen naar
interventies
Evalueren van interventies
Ib-er en voorzitter PLG
(professionele leergemeenschap
groep 7/8) initiëren 

Socialisatie en
Burgerschap

Medio oktober wordt het sociaal
emotioneel volgsysteem Zien door
de leerkrachten ingevuld 
Medio oktober vullen de kinderen
van groep 5 t/m 8 het sociaal
emotioneel volgsysteem Zien in
De bevindingen van Zien worden
besproken met de kinderen van
groep 5 t/m 8
De bevindingen van Zien worden
besproken met de
ouders/verzorgers van de kinderen
van groep 1 t/m 8 in oktober

Sociaal Emotioneel
Volgsysteem Zien

Ambities
2022-2023

Implementatie mijn
kleutergroep 

Startbijeenkomst 1 juli 2022
o.l.v. medewerker Mijn
Kleutergroep
Uitwisselen van ervaringen n
de PLG (professionele
leergemeenschap 1 en 2)
Voorzitter PLG (professionele
leergemeenschap 1 en 2) en
IB-er initiëren.

Orientatie nieuwe
schrijfmethode 1/2

Onderzoek naar nieuwe
schrijfmethoden voor groep
1/2
PLG groep 1/2 initieert 

De Vreedzame School

Medio oktober wordt het sociaal
emotioneel volgsysteem Zien
door de leerkrachten ingevuld 
Vreedzame Scholen werken met
een schoolgrondwet. 
Positieve conflictoplossing is
één van de hoofddoelstellingen
Er is ruim aandacht in het
programma voor diversiteit en
respect voor alle vormen van
diversiteit
De school is een oefenplaats
voor democratisch burgerschap
en actieve participatie

De vreedzame school heeft een
theoretisch onderbouwde heldere
visie op burgerschap en vertaalt die
naar de grote doelen die in de wet
staan.



Missie en VisieProfessioneel Kapitaal Middelen en 
huisvesting

EvaluatieJaarlijkse
ontwikkelcyclus

Leraren van
Kindlandschap De Eiber

werken vanuit een
helikopterview en

onderzoekende houding

Leren van en met
elkaar is zichtbaar in
verschillende vormen

en op verschillende
niveaus

Nieuwe school voor Megen,
Macharen en Haren

Klassenbezoek (Kijkwijzers
Start-, Basis-, Vakbekwaam,
Specialist in de groep)
Ontwikkelgesprek 
Koersgesprek

Analyse methode- en niet
methode gebonden toetsen
Kindgesprekken (wat heeft
het kind nodig) 
Gesprekken met
ouders/verzorgers
Dagelijkse observaties

Bilateraal overleg
Informeel overleg
Studiedagen
Plenaire Team-
vergaderingen
PLG’s (Professionele
Leergemeenschappen)
Professionaliserings-
activiteiten

Samenstellen werkgroep ter
voorbereiding op evt.
nieuwbouw Kindlandschap
Eiber
Inrichten werkgroep
Communicatie (gemeente,
directie, Dorpsraad,
afvaardiging MR-en)

·Teambijeenkomsten o.l.v.
Onderwijs Maak je Samen 
·IB-er, directeur,
taal/leescoördinator en
rekencoördinator initiëren 

Herijken missie en visie
in aanloop naar bouw

nieuwe school voor
Kindlandschap Eiber

Ontwikkelgesprek

Huis van Werkvermogen
Opbrengsten,
beroepshouding,
communicatie
Ontwikkeldoel (Ladder van
Tiggelaar: doel, gedrag,
support)

Dialoog en
verantwoording

Opbrengsten
Schoolontwikkeling
Socialisatie, Persoonsvorming en
Kwalificatie

Jaarlijks gesprek met
College van Bestuur en

Hoofd Onderwijs

Ambities
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De scholen en
ouders/verzorgers de

kinderen betrekken bij het
beleid

Leerlingraden
Vertegenwoordiging ouders en
leerkrachten in MR
Tevredenheidsonderzoek team,
ouders, kinderen groep 7/8 
Evaluatie Jaarplan
Communicatie verloopt via
Ouderportaal Social Schools
Jaarplan, Schoolplan, Schoolgids
worden gepubliceerd op website


