
SCHOOLJAARPLAN  OBS DE PIONIERS 2021-2022

MAJEURE ONDERWERPEN SAMEN ONTDEKKEN PERSOONLIJK GROEIEN

Herstel groepsdynamiek
na lockdowns (O.O.K.)
Verbeterplan
Looptijd: 1 jaar
doelgroep vnl. bovenbouw

● Van en met elkaar leren
● Gedeelde

verantwoordelijkheid
● Feedback geven
● klasse-doelen stellen

● Eigenaarschap
● Keuzes maken in eigen

leerdoelen
● inzicht in de eigen rol

binnen de groep

● Welbevinden
● Sociale veiligheid
● Afgestemd op de rol van

ieder individu
● Persoonlijke doelen stellen

en evalueren

● Eigen ontwikkeling volgen
● OOK-gesprekken
● Reflectie
● Verantwoordelijkheid delen
● Talentontwikkeling

Executieve functies
versterken
Veranderplan
looptijd 1-3 jaar (tweede jaar)

● Groepswerk
● Werken met doelen-borden
● Van en met elkaar leren

● Talentontwikkeling
● Leerstrategieën
● Gelijkgestemden in de klas

● Eigenaarschap
● Reflectie
● Eigen doelen

● Persoonlijke doelen
● Talenten benutten
●

Leren zichtbaar maken
Innovatie
looptijd 3-5 jaar (tweede jaar)
(vertraagd vanw. lockdowns)

● Eigenaarschap
● Doelen-borden in de klas
● Feedback geven
● Elkaar helpen

● De leerkuil
● Fixed/growth mindset
● Eigen groeicurve

● Di�erentiatie
● Portfolio / talentenkaart IEP
● Eigen ontwikkelroute

● Groei-muur met doelen
● Doorgaande lijn
● Resultaten borgen
● Portfolio als groeidocument

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN 2021-2022 FOCUS NA COVID-19

Ouderbetrokkenheid 3.0 Pedagogisch klimaat

de band met de ouders weer aanhalen selecteren van een nieuwe intensiveren aanpak taalontwikkeling (NT2) kleuters
zodra het weer kan. Organiseren van methode voor SEO, die beter technisch lezen versterken in de groepen 3-4-5
ko�e-ochtenden, ouderavonden etc. aansluit bij onze populatie en visie naschoolse leerlabs woordenschat/begrijpend lezen

OBS DE PIONIERS IN TREFWOORDEN

positieve sfeer goede opbrengsten hoge uitstroom enthousiast team goede TSO gedegen onderwijs in de ochtenden projectmatig werken in de middagen Jeelo
IEP leerlingvolgsysteem Gezonde school betrokken leerlingen vijf gelijke schooldagen veel ruimte voor eigen initiatief doorgaande lijn hoge verwachtingen van
kinderen visie: samen ontdekken persoonlijk groeien onderwijs met een plus groepsdoorbrekend werken instructie op drie niveaus goede voorzieningen voor extra
zorg groeiend leerlingenaantal iedereen is welkom persoonlijke aandacht taakvolwassen team leuke feestjes en uitjes elke dag samen een beetje beter Snappet :
connected learning ieder kind wordt gezien


