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OJS het Scala heeft een stappenplan ingezet om tot een onderbouwd ‘schoolprogramma’ te
komen:
Vanuit de trendanalyse zijn mogelijke verklaringen tot leervertraging/versnelling beschreven en
zijn passende actie en verbeterpunten opgesteld. Deze samenvatting geeft in het kort een
overzicht van het plan.

Tijdens de lock down
Tijdens de lockdown was de vraag naar zorg/ noodopvang fors. We zagen een toename in
aanvragen bij kwetsbare gezinnen gedurende de weken. Gemiddeld kwamen uit 20 gezinnen
kinderen naar de noodopvang. Ouders en kinderen gaven hierbij aan dat het welbevinden
ernstig in gedrang kwam door spanning thuis, en dat ouders de ondersteuning ten aanzien van
schoolwerk niet meer konden borgen.
In een aantal gezinnen hebben we preventief gehandeld en deze leerlingen structureel naar de
noodopvang laten komen.
We hebben gesignaleerd dat deze kinderen en ouders dankbaar waren voor deze opvang, en
kinderen het erg fijn vonden om in kleine groepjes begeleiding te krijgen bij hun schoolwerk.
Ook het samenspelen met andere kinderen heeft hen goed gedaan.

Helaas konden we niet alle leerlingen en aanvragen honoreren. In de kwetsbare gezinnen en
vanuit de zorgroute 3 en 4 hebben zowel de onderwijsspecialist en de leerkracht iedere week
op afstand contact gehouden met zowel de leerling als de ouders via de Meet.
De begeleiding van de onderwijsspecialist was vooral gericht op het bewaken van welbevinden
en van structuur (kindkenmerken) want welbevinden hangt samen met motivatie en leren leren.
Wij hebben ook gezien dat het gelukkig bij heel veel kinderen wel goed is gegaan. Elke dag
hebben kinderen online hun lessen kunnen volgen zodat wij de kinderen goed in beeld konden
houden. Samen met ouders is er hard gewerkt.

Een conclusie
Het welbevinden van alle lln staat bij iedereen centraal. De soc-emotionele ontwikkeling zien we
graag stabiel en in balans omdat kinderen niet tot leren komen als dit niet het geval is. Kwalitatief
goed onderwijs waarin aandacht is voor doelgericht werken, positieve relatie leerling en leerkracht,
hoge verwachtingen, en effectieve feedback verhoogt bij leerlingen het gevoel van competentie, en
daarmee hun motivatie en welbevinden. Dit sluit aan bij de drie basisbehoeften relatie, autonomie,
en competentie.
Uit onderzoek blijkt dat het verbeteren van het welbevinden leidt tot betere leerprestaties.

Het team heeft vaker aangegeven soms te worstelen met het feit dat er grote verschillen zijn in de
groepen. Verschillen in niveaus en we hebben te maken met veel verschillende thuissituaties. Hoe
kunnen wij als team sterker worden in het omgaan met verschillen. Wij willen graag kwaliteit
blijven leveren in onze instructies en klassenmanagement.



Het is de kunst het onderwijs zo te organiseren dat leerlingen bij de verschillende vakken
tot hun recht komen. Dat vraagt kennis en vaardigheden.

Wij zien dat de motorische vaardigheden van kinderen de laatste jaren achteruit hollen.
Door meer inzet van bewegend leren zien wij een positief effect op het leren van
kinderen maar ook het leerplezier van kinderen. Daarnaast zullen wij ons dit schooljaar
gaan oriënteren op hoe wij beter ons schrijfonderwijs kunnen verbeteren.

Vanuit de kwaliteitskaart taal vraagt het kerndoeldekkend werken nog onze aandacht.
Wij willen graag mede vanuit onze visie aansluiten op het spelend leren van de
kinderen. De inzet van taalspellen bij de huidige methode zou een mooie aanvulling zijn.

Rekensprint: aanschaffen alle boxen, nog niet compleet.
Alle lkr hebben scholing gevolgd MSV, maar niet alle kisten zijn aanwezig of verouderd.
MSV wordt tijdens de lessen van Pluspunt ook ingezet middels het spellenkatern.

Inzet van interventies

Interventies vanuit de menukaart Wat heeft het Scala ingezet:

Extra inzet van personeel en
ondersteuning. Instructie in kleine
groepen

Inzet extra dag onderwijsassistent.

Interventies gericht op het welbevinden Inzet van een extra leerkracht zodat zij de
groep kan overnemen. De groepsleerkracht
heeft zo tijd om kindgesprekken met
kinderen te voeren.

interventies gericht op faciliteren Kinderen in de bovenbouw krijgen op
school een typecursus aangeboden. En
extra inzet op digitale vaardigheden.
extra info:
De Raad voor Cultuur (2005) verstaat onder
mediawijsheid: ‘het geheel van kennis, vaardigheden
en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch
en actief kunnen bewegen in een complexe,
veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde
wereld”.  De Raad voor Cultuur (2005) geeft aan dat
mediawijsheid gaat om 3 belangrijke activiteiten, te
weten functioneren, participeren en produceren.
Volgens hen gaat mediawijsheid over denken en doen,
zowel consumeren als produceren. Mediawijsheid
wordt regelmatig verward met digitale geletterdheid,
maar mediawijsheid is een onderdeel van digitale



geletterdheid, waar ook ict-basisvaardigheden,
computational thinking en informatievaardigheden
onder vallen (SLO, 2014). Al deze begrippen vallen
onder de 21-eeuwse vaardigheden, die door de SLO
(Stichting Leerplan Ontwikkeling) zijn omschreven. Om
aan de vier vaardigheden van mediawijsheid te werken,
is er door de school en het team gekozen te starten
met ict-basisvaardigheden. Voor ons ligt dit aan de
basis voordat we verder werken met andere digitale
mogelijkheden of systemen. Hier zijn echter wel extra
materialen voor nodig.

Er is een digibord aangeschaft voor de
extra kleutergroep.

sociaal-emotionele en fysieke
ontwikkeling van leerlingen.

Een vakleerkracht gym op de dinsdag erbij.
Nu kunnen wij de kinderen op beide
gymdagen een vakleerkracht gym
aanbieden.

Schrijfmotorisch vaardigheden van de
leerlingen verbeteren door inzet van een
gespecialiseerde leerkracht.

Meer inzet van bewegend leren lessen door
de leerkrachten. De wens is er nog om ons
hierin nog meer te professionaliseren.

Ontwikkelen van de executieve functies
van leerlingen.
Metacognitie en zelfregulerend leren van
leerlingen.

Een verbetertraject voor het gehele team
gericht op omgaan met verschillen. Dit
traject zal de komende twee jaar worden
gevolgd. Een specifieke inzet met een
duurzaam karakter op professionalisering
van de leerkracht.

Interventies op taal Groepsdoorbrekend werken op het gebied
van begrijpend lezen verder ontwikkelen.

Aanschaf materialen voor spelend leren
met taal. aanschaf Taalkist met taalspellen
gericht op de leerlijnen.

Interventies op rekenen Uitbreiding van materialen die aansluiten op
huidige werkwijze.
Rekensprint en de materialen aanvullen van
Met Sprongen Vooruit.
Professionalisering van leerkrachten Met
Sprongen Vooruit. Een basiscursus of
vervolgcursus.


