
Signaleren knelpunten op basis van analyse: 

• In zijn algemeenheid geldt dat het welzijn en welbevinden van kinderen voorop staat. Door
de groepsgrootte te verkleinen kunnen we direct in spelen op “achterstanden” als gevolg van
de coronamaatregelen.
Vanuit het verslag onderwijsresultaten april 2021 blijkt tevens dat we te maken hebben met
het feit dat verschillen tussen leerlingen groter zijn geworden. Dit heeft te maken met het
effect van o.a. het thuisonderwijs.
70% van het te besteden budget willen we graag inzetten voor extra personeel. Door deze
investering kunnen we, met een aanvulling van Elan, 7 groepen formeren.

o Personeel: Investering: 70% van totale budget = €66.150,-

• Vanuit het verslag onderwijsresultaten zien we dat begrijpend lezen een zorgsignaal is. Om
het begrijpend lezen aan te pakken is het belangrijk dat de leesmotivatie van de kinderen
goed is. Momenteel is dat minder het geval. Dit komt omdat we op de Opslach relatief oude
leesboeken hebben.

Om de leesmotivatie een boost te geven willen we investeren in een nieuwe collectie
boeken. Zowel verhalen als informatief (aansluitend bij de thema’s van DaVinci)

Om hier goed op te kunnen anticiperen, willen we inzetten op het professionaliseren van de
leerkrachten op dit gebied. Dit willen we doen onder leiding van Karin v.d. Mortel. Het traject
kent naast scholingsmomenten ook lesbezoeken en feedbackgesprekken.

o Materiaal: €10.000,-

• Zoals hierboven beschreven, is begrijpend lezen een zorgsignaal.
Om hier goed op te kunnen anticiperen, willen we inzetten op het professionaliseren van de
leerkrachten op dit gebied. Dit willen we doen onder leiding van Karin v.d. Mortel. Het traject
kent naast scholingsmomenten ook lesbezoeken en feedbackgesprekken.
Om begrijpend lezen te koppelen met de zaakvakken is het van belang dat we boeken
hebben die passen bij de thema’s van DaVinci. Hier houden we in de nieuw aan te schaffen
collectie boeken rekening mee!

o Scholing: €5000,-

• Vanuit analyse onderwijsresultaten blijkt dat automatiseren een vaste plek in het onderwijs
moet krijgen. Collega’s zijn geschoold of worden geschoold in de methode Met Sprongen
Vooruit. Om het geleerde in de praktijk te brengen, zijn de materialen nodig. Het gaat om
complete set groep 1/2 en 3/4.

o Materiaal: €5000,-

• Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek komt naar voren dat voor de afstemming
van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van ‘meer begaafde’ leerlingen, er een
extra investering nodig is. Tijdens de coronaperiode is er minder aandacht voor geweest. We
willen extra inzetten op professionaliseren van de leerkracht op het gebied van feedback,
feed up feed forward en het voeren van kindgesprekken. Op deze manier willen we de
leerlingen educatief partner maken, zodat zij ook invloed hebben op hun eigen leerproces.

de Opslach



Dit geldt niet specifiek voor de meerbegaafde leerlingen, maar deze leerlingen maken hier 
zeker deel van uit! Om deze gesprekken te kunnen voeren, is er een extra investering nodig 
op het gebied van personeel. 

o Personeel: 0,1 FTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


