VeerKrachtGroep

Maggezien

Uitgave van VeerKrachtGroep
Jaargang 2 | Nummer 2
Maart 2012

VeerKrachtGroep
ECI-2
6041 MA Roermond
T 043 35 88 655
Info@veerkrachtgroep.nl
www.veerkrachtgroep.nl

HandelingsGericht Werken aan

betekenisvolle opbrengsten
Slimmer worden van je groep

Slimmer lesgeven

2

3

Mo-NU-mentum... Slimmer worden van je groep.

Inhoudsopgave

VeerKrachtGroep en Atelier

Mo-NU-mentum
‘Slimmer worden van je groep’
VeerKrachtGroep
VeerKrachtGroep en Atelier

VeerKrachtGroep ontmoet u
• “op locatie”, tijdens integrale
trajecten in uw schoolorganisatie
• in het Atelier te Roermond, waar
u collega’s van andere scholen,
leraren en leidinggevenden treft
en elkaar inspireert.

Tekst: Marja van Duin
Dit MAGgezien gaat over de praktijk van Handelingsgericht werken
aan betekenisvolle Opbrengsten.
Op 1 augustus 2012 is de Zorgplicht een feit. De maatschappelijke en schoolopdracht is het
realiseren van Passend onderwijs.
Omgaan met diversiteit en dit
vertalen in een afgestemd onderwijsaanbod is voor elke leraar een
stevige uitdaging.
Dit vraagt een omslag van Zorgdenken naar Onderwijs-denken.

Onderwijs-denken heeft als
fundamenten:

Juf Annelies: “…het maken van een
beeld van mijn groep geeft mij
zo’n overzicht en houvast ... in één
Van KIJKEN naar ZIEN
oogopslag is het helder, ik weet wat
Kijken naar je groep, zodat jouw BEELD me te doen staat!” Haar collega Margot
van de GROEP zichtbaar op papier
liet zich ontvallen: “Ik word door zo te
komt. Wat kenmerkt de groep? Wat is
werken steeds slimmer van mijn groep“.
positief kenmerkend, wat is intact?
En daar gaat het om: slimmer worden
van je groep, om slimmer les te geven!
Van ZIEN naar IN-ZIEN
Inzien wat je te doen staat: je doelen
VeerKrachtGroep heeft ook met
duidelijk voor ogen hebben en begrijpen verschillende S(B)O scholen gewerkt
wat nodig is om deze doelen, in deze pe- aan HGW en OpbrengstGericht Werken.
riode, met deze groep te bereiken.
In dit MAGgezien leest u hoe leraren
In dit nieuwe Maggezien laten
betekenisvol kunnen zijn en doel
Van IN-ZIEN naar DOELEN en DOEN we oplichten wat vanuit de
onderwijspraktijk gezien mag worden.
gericht kunnen werken met hun groep. Een passend onderwijsaanbod en
Vanuit levende en ambitieuze doelen. groepsplan ontwerpen.
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Mensen leren gewone dingen
buitengewoon goed te doen.

Op Locatie:
VeerKrachtGroep is een groep onderwijsprofessionals die tevens ervaren
coaches zijn. Begeleidend, scholend,
ondersteunend, inspirerend en gezamenlijk onderzoekend, vertalen we
onderwijsinhoudelijke achtergronden
en kennis naar de werksituatie en geven we dat samen met U vorm.

Begeleidingstrajecten op locatie, in uw
organisatie, zijn bij voorkeur integraal.
Daarbinnen krijgen schoolspecifieke
aandachtsgebieden, in onderlinge
samenhang, een plek.

Zichtbaar
leerkrachthandelen
gesteund door de
ontwikkeling van zichtbaar en voelbaar
onderwijskundig leiderschap.

VeerKrachtGroep richt zich op ‘klein
handelen vanuit groot denken’.

De centrale focus bij alle activiteiten is:
hoe wordt de school in alle geledingen
er zelf sterker van en ontstaat er groei
en ontwikkeling op alle niveaus, met
een beter resultaat op leerlingenniveau.

Durven excelleren
in je dagelijks werk.

In het Atelier:

Zo werken wij:

Het leren & werken Atelier in
Roermond is gesitueerd in een
monumentaal pand. Het is
een ontmoetingsplek waar
professionals in onderwijs
en welzijn en burgers zich
krachtig ontwikkelen. Zodat ze
binnen hun organisatie en in de eigen
directe omgeving een sterke bijdrage
te leveren vanuit een bewuste focus.

De aanpak en werkvormen zijn
specifiek en uniek. Er wordt gewerkt
vanuit VeerKrachtGroep repertoire:
Perspectievencirkel© , SLIMPLAN®
en Future Search®, KERN® en HGW.
Dit repertoire wordt aangevuld met
verschillende coachingmethodieken
(vanuit NLP, Human Dynamics,
Kernreflectie, Presencing), videointeractie analyse en begeleiding,
concepten en werkvormen
afgeleid van Lerende organisatie,
mindmaptechnieken, systeemtaal,
story-telling en journalling, visualisatie.
Deze diversiteit in het repertoire zorgt
voor afstemming in de aanpak.

VeerKrachtGroep verzorgt in het
leren & werken Atelier actieve
ontmoetingen, met volop interactie,
afstemming, full partnerschap en
onderzoek. Uw praktijksituatie,
samen met die van de andere
deelnemers, zijn de vindplaatsen voor Lees meer... VeerKrachtGroep.nl
ontwikkeling.
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HandelingsGericht Werken

HandelingsGericht Werken (HGW)
en OpbrengstGericht Werken. Een
manier van werken gestimuleerd
door de Wet Passend Onderwijs.
HGW is een systematische manier
van werken aan het handelingsrepertoire van leraren in de klas,
afgestemd op de basisbehoeften en
onderwijsbehoeften van alle kinderen. OpbrengstGericht Werken
betekent systematisch gegevens
verzamelen over de leeropbrengsten van kinderen en na analyse het
juiste onderwijsaanbod kiezen en
uitvoeren.

ondersteunt scholen in het kantelen van
Zorg-denken over individuele kinderen
naar Onderwijs-denken voor de totale
groep. Zo wordt er per definitie aan
Opbrengsten gewerkt. VeerKrachtGroep
leert leraren, IB-ers en directeuren
planmatig te werken. En data van
leeropbrengsten te combineren met
ervaring, observatievermogen en intuïtie.
Leidinggevenden zoeken hoe leraren en
leerlingen gezamenlijk aan betekenisvolle
opbrengsten kunnen werken. Onderwijsdenken volgens VeerKrachtGroep is
daarop een passend antwoord.

VeerKrachtGroep combineert HGW met Leest u verder in deze editie van
OpbrengstGericht Werken. De aanpak Maggezien over ervaringen met
van HGW volgens VeerKrachtGroep
Onderwijs-denken.
‘Van Zorg-denken naar Onderwijs-denken’ in Basisschoolmanagement 07/2010 P. Corsten en M. van Duin (veerkrachtgroep.nl)

OBS De Perroen in Maastricht: “Weer bezig met onderwijs”
Contactpersoon: Directeur Lineke de Kruijf
In 2009 ontdekte directeur Lineke de Kruijf van OBS De Perroen een
daling van het leesniveau. “We besteedden zoveel tijd aan het relatief
hoge aantal leerlingen die extra zorg nodig hadden, dat we aan goed
basisonderwijs niet meer toekwamen”, aldus Lineke de Kruijf. “We kregen
goed bedoelde adviezen van specialisten over hoe het allemaal beter
kon, maar daardoor voelden de leerkrachten zich steeds incompetenter.”
Met hulp van VeerKrachtGroep kreeg De Perroen het roer om. De Perroen
koos voor HandelingsGericht Werken. De overstap van individuele
handelingsplannen naar groepsplannen maakte daar deel van uit. Lineke
de Kruijf: “Het heeft ons tijdwinst en betere leesresultaten opgeleverd.
We nemen nu meer tijd om te kijken naar wat iedere groep binnen de klas
nodig heeft om te kunnen leren. En welke aanpak daar het beste bij past”,
aldus de directeur. “We zijn onderweg, maar we zijn er nog niet. We moeten
afleren om problemen meteen te willen oplossen. Waarnemen en begrijpen
leidt tot betere oplossingen. En dat is een waardevolle les.”

FORMULERING
STREEFDOELEN GROEP

SIGNALERING
ZORGLEERLINGEN

VERKENNING
ONDERWIJSBEHOEFTEN
(SUB)GROEP

PROBLEEMANALYSE
INDIVIDUEEL

INDIVIDUELE
HANDELINGSPLANNEN

VERSTERKING
BASISAANBOD
IN GROEPSPLAN

GROEPSPLAN
SUBGROEP
PLAN

HP

GROEI
LERAARREPERTOIRE

Tijdwinst en betere
leesresultaten

BS Catharina Labouré in Beek: “Hoe maak je als leerkracht het verschil?”
Contactpersoon: Intern Begeleider Marie-Louise Schnackers-Eussen
Door krimp van het leerlingaantal op BS Catharina Labouré verdween in 2010 de formatie voor een remedial teacher.
“En wat is dan wijsheid? Moeten alle leerkrachten zich verder verdiepen in het maken van handelingsplannen?
Of stappen we over naar HandelingsGericht Werken?”, zo formuleert intern begeleider Marie-Louise SchnackersEussen de vraag van dat moment. “Het was even schrikken voor de leerkrachten toen ze zich realiseerden wat
HGW betekende, maar we doorliepen alle stappen van de cyclus: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren.
VeerKrachtGroep hielp ons het veranderingsproces door. Marie-Louise Schnackers is blij
met de resultaten. “Ik zie dat de leerkrachten beter aansluiten op de mogelijkheden van
hun leerlingen. Het kind wordt meer gezien. Leerkrachten geven aan dat ze meer overzicht
hebben. En dat geeft bij velen rust.”

5

Kwalitatief onderwijs voor alle leerlingen
Het groepsplan
als kompas

De leerlingen zien..
De lampen gaan uit, het digibord
gaat aan. Ralf Hompes, leerkracht
HP
HP
HP
van groep 3 van de Odaschool, leest
HP
HP
HP
Alle kinderen krijgen
samen met de kinderen woorden
HP
HP
onderwijs
binnen
de
vaste
vanaf het digibord. Uit volle borst
HP
groep, op eigen niveau in eigen
doen ze mee. Het is een inleiding op
HP
tempo. Leerkrachten stellen zich
de volgende opdracht. Hij daagt de
nu niet meer de vraag “wat is er
snelle leerlingen uit. “Wie durft, mag
OVERBELAST
met
dit
kind
aan
de
hand?”
maar
zelf beginnen.” Vervolgens noemt
KLASSENMANAGEMENT
“wat heeft dit kind nodig?” Met
hij de namen van de kinderen die
hulp van VeerKrachtGroep ging
aan de instructietafel kunnen gaan
basisschool de Odaschool in
zitten. Ook deze subgroep prikkelt
Weert in 2008 aan de slag
hij. Zij mogen beginnen met wat ze al
met HandelingsGericht
kunnen. Later geeft hij ze verlengde
Werken (HGW). En ze
instructie. Een paar kinderen komen
Realiseren
Waarnemen
zijn nu al een heel eind
bij hem aan het digibord staan voor
op weg. Leerkrachten,
een korte uitleg en dan kunnen ook zij
intern begeleiders,
aan het werk. In zijn les benoemt hij
Plannen
Begrijpen
management en
voordurend wat hij waarneemt bij de
VeerKrachtGroep lopen dit kinderen. “ Ik hoor jou zingend lezen”
traject samen. Niet iedere
of “kijk eens hoe recht Stan al zit”, zegt
stap is even gemakkelijk,
hij. Hij ziet ze graag, zijn leerlingen.
maar het uitzicht is mooi. Het
En omgekeerd worden ze graag door
Tekst: Lisette Hoes i.s.m.
groepsplan dient als kompas.
hem gezien. Het groepsplan biedt
Marja van Duin en
Voor de héle groep en voor de
hem houvast. Per subgroep staan
Anne-Marie Gielen
leerkracht. We gaan eens kijken.
onderwijsbehoeften, doelen, inhoud,

aanpak en organisatie genoteerd. De
kolom onderwijsbehoefte heeft hij
aangevuld met een paar opmerkingen:
veel complimenten geven, namen
noemen van kinderen die het goed
doen. En dat doet hij.

Zodat je de juiste aanpak kiest en
de onderwijsbehoeften goed kan in
schatten. “Ik wil altijd de ogen van een
kind zien. Dan kan ik beter peilen hoe
het zich voelt en kan ik makkelijker
aansluiting vinden.” zegt Lisette
Stultiens, collega-leerkracht een
parallelgroep 3. Dit inzoomen op het
kind is volgens Anne-Marie Gielen en
Marja van Duin van VeerKrachtGroep
nodig om de onderwijsbehoeften
Inzien wat belangrijk en nodig is..
van de groep en van kinderen vast te
Waarnemen. Daarmee begint het HGW. stellen. “Hoe beter je waarneemt en
En dan zorgen dat je begrijpt wat je
begrijpt wat je ziet, des te beter kun je
ziet, zodat je de juiste aanpak kiest.
afstemmen op je groep. Dat maakt de

Het groepsplan
biedt houvast
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uitvoering van opdrachten zinvoller.
En zo de opbrengsten betekenisvol.”

Betekenisvolle Opbrengsten
Breng je groep
in beeld

Gielen: “Wat wil je evalueren? Wat leer
jij van toets- en observatiegegevens?
Hoe is het je gelukt om tegemoet te
Periode- doelen
komen aan de onderwijsbehoefte van
Binnen HGW is het zaak om
Inspirerende en gedeelde doelen
deze groep? Het nadenken over deze
doelgericht bezig te zijn. Marja van
Veerkrachtgroep gebruikt bij
vragen maakt de leerkracht slimmer.”
Duin: “Wij leren leerkrachten om
het formuleren van doelen het
De doelen en onderwijsbehoeften,
hun doelen voor een periode te
kindvriendelijke woord SMARTIES.
aanpak en evaluatiecriteria, staan
stellen. Niet alleen de doelen voor
Het meer bekende SMART staat
kort en bondig beschreven in het
het einde van het schooljaar, maar de voor Specifiek Meetbaar Haalbaar
groepsplan. “Eerder handelde ik meer
eerst volgende stap bepalen, ofwel
(Acceptabel) Realistisch Tijdgebonden. vanuit intuïtie en automatisme”, zegt
de zone van naaste ontwikkeling.
VeerKrachtGroep voegt daar nog een
Lisette Stultiens, die 33 jaar voor
Dan kunnen leerkrachten eerder
paar criteria aan toe: Inspirerend Eigen de klas staat. “Ik doe mijn werk veel
in actie komen om zo de groep te
inbreng en Samen. Marja van Duin:
bewuster nu ik een groepsplan maak.
begeleiden het doel te halen.” Er zijn “Is het een uitdagend doel? Kan de
Dat bewustzijn vind ik het meest
altijd verschillen binnen een groep.
leerling er trots op zijn? Geef je ze eigen vernieuwende. Het draagt bij aan mijn
De doelen voor het grootste deel
inbreng? Bespreek je de doelen samen ontwikkeling als leerkracht.”
van je groep bepalen je basisaanbod. met de kinderen? Leerlingen voelen
Leerlingen die iets anders nodig
zich hierdoor meer betrokken en dat
De groep bij elkaar houden
hebben, vormen subgroepen met
komt de leeropbrengst ten goede.”
Intern Begeleider (IB-er) Lisette
eigen, aangepaste doelen. CitoMansvelt ondersteunt de
toetsen en methodegebonden
leerkrachten bij het maken van
toetsen zijn hulpmiddelen om tot
een groepsplan. “Vroeger stonden
een indeling van groepen te komen.
in een groepsbespreking altijd de
En de observaties van een leerkracht
zorgleerlingen voorop. Nu praat je
zijn zeker zo belangrijk. Kinderen met
veel meer over hoe je de groep bij
een A-score hebben wel hetzelfde
elkaar kunt houden. De grootste
niveau, maar hoeven niet per definitie Slimmer worden van je groep
verandering is dat je kinderen
dezelfde onderwijsbehoefte te
Evalueren is nodig om de blik op
benadert vanuit kracht. En dat je ze
hebben.
de toekomst te richten. Anne-Marie
meeneemt in hun eigen proces. Ralf

Inspirerende doelen
voor leerlingen
en leraren

Inzicht in
deelsommen
relatie met
vermenigvuldigen
(zie ook
analyseform.CITO)

lln Z.X.Y.A.B

werkhouding
gedrag

E5 niet gehaald: lln Z.X.Y.A.B en
L.(doublure+10DLE).

Ind. hp.
W. en D.
(zie eduscope)

Techn.Lezen

Rekenen

Basisaanbod
versterken

Doelen:
* autom. tafels 4 t/m 10
* verkorten v.d. handelingen > 100
(152-39=/246+38).
* inzicht getallen/getalrelaties bij
over-gang volgende 100/1000-tal.
*kritisch lezen v. opdrachten
*denktijd effectief benutten
*concrete voorstelling maken bij
formule (en omgekeerd)

Doelen subgroep:
verbeteren vloeiendheid en nauwkeurigheid,
besef v. betekenis gelezene, woorden met 3-4
lettergr. correct leren lezen, herkennen
orthografische structuur, verdelen in
klankgroepen.
leeskilometers

Onderwijsbehoeften:
directe feedback over product en proces, regelmatig
visualiseren v. resultaten (vooruitgang) na oefenen in
grafiekjes, zelf doelen bepalen waaraan ze willen werken,
uitbreiding oefentijd, leeskilometers.
Herhaald lezen v. dezelfde tekst.
Samenwerken in groepjes.

X. aan laten sluiten
bij groep als
bepaals is wat ze
nog in moet galen
(Groep 5 dl B).

Beeld van groep
5c(6d)
spelling

Basisaanbod
versterken:

Subgroep 1:
lln Z.X en Y

Begrijpend
Lezen
Basisaanbod:
-Leren om instructie,opdrachten
kritisch te lezen, zich af te vragen
wat er gevraagd wordt, denktijd leren
benutten.

Onderwijsbehoeften:
Lkr. die denktijd inzet,
samen met hen leest, llen
laat overdenken, middels
voor-en nadoen,(hardop
denken),visuele
voorstelling laten maken/
uittekenen. Technisch
lezen is voldoende intact.

Onderwijsbehoeften (zie hiernaast)
Extra: woorden mbv stappenplan
woorden uit de aangeboden cat.
correct schrijven.
Deze llen hebben nodig dat de lkr.
met hen de deelhandelingen stap
voor stap maakt en verbaal
ondersteunt, meer gelegenheid tot
inoefening nodig,obv
lkr.(remedieringsweek,rt),meer
woordbeeldoefeniongen(BLOON),
accent leggen op regelwoorden.

Tafelkaart voor Z. en X.
(afstrepen wat beheerst is)

Korte
instructie.
lln.N. L. D.O. Compacten
en verrijken

Onderwijsbehoeften:
* Visualiseren van wat is bereikt ( tafeldiploma)
* lkr. die vooraf aangeeft wat af is, samen controleert
en indien nodig bepaalt wanneer werk af is.* lkr. die
tijdens instructie zorgt dat iedereen actief is (mee laten
noteren op kladblaadje/ denktijd bewust inzetten en
benoemen.* llen werken graag samen * lkr. die veel
gebruik maakt v. lege getallenlijn met ankerpunten om
gelwaarde te laten ontstaan.* lkr. die rekentaal
verduidelijkt. * behoefte aan één oplossingsstrategie/
raadpleging stappenplan voor bewerkingen
(handleidingsschrift)/begeleid inoefenen en
uitbreiding tijdens elke les/leertijd middels rt/lkr. die
activeert,aanzet tot meedenken,instructie terugvraagt,
controleert en samen evalueert.

Doelen:
* Toepassen van spellingscat. in andere woorden,m.n.:
- spellingscat. uit de wegwijzer (kikker/ezel/marmot/
kuiken).
- woorden met -d/-t *llen voeren bewust zelfcontrole uit:
ontwikkeln van kritische houding, kijken eigen werk na.

Onderwijsbehoeften:
lkr. die: de transfer met llen inoefent door andere woorden uit
dezelfde cat. te laten bedenken,
in eigen schrijfwerk leesteksten te laten ontdekken die tijdens elke
spellingsles voor de hele groep instructie, begeleide inoefening +
verwerking realiseert, die veel directe feedback geeft (voorkomen
fout woordbeeld) veel visuele dictees bij weetwoorden, die
iedereen betrokken houdt: veel coöpwerkvormen tijdens
inoefening/mee laten schrijven bij instructie/inoefening, die
schema's + modellen inzet bij het spellen.

Groepsplan
als levend
document

Hompes vindt het heel positief dat
de groep gedurende de dag bij elkaar
blijft. “In de tijd van de individuele
handelingsplannen verlieten de
leerlingen die extra zorg nodig
hadden de klas. Zij gingen weg voor
ondersteuning naar de remedial
teacher. Het had iets negatiefs; ze
verlieten de klas om iets te oefenen
waarin ze zwak waren. Nu blijven we
zoveel mogelijk samen.”
Werken vanuit kracht
IB-er Lisette Mansvelt en haar collegaIB-ers op de Odaschool richten zich
nu meer op de begeleiding van
leerkrachten. “Ik kom veel meer in de
klas zodat ik kan waarnemen hoe de
leerkracht voor de klas staat. Welke
kwaliteiten gebruikt de leerkracht?
Ik probeer ze in hun kracht te zetten
en ze aan te moedigen. Ik bespreek
wat ik in de klas heb gezien en dat
maakt een overleg heel anders dan
voorheen. Samen met hen bespreek
ik wat een groep eventueel nog meer
nodig heeft.” Lisette Mansvelt is heel
positief over hoe de leerkrachten
op de Odaschool zich ontwikkelen.
“Leraren leren veel van elkaar.

Vragen advies bij
elkaar. De een is beter in
coöperatieve werkvormen, de ander
schudt zo een les handvaardigheid uit
de mouw. De deuren staan veel vaker
open.”
Consultaties over het groepsplan
De groepsplan bespreking leent zich
heel goed voor onderlinge consulten.
Daarnaast begeleidt Veerkrachtgroep
groepsplan besprekingen. Twee keer
per jaar, en ook tussentijds passen
leerkrachten de groepsplannen aan.

BS De Schrank uit Ospel: “Onderwijsbehoefte van het kind staat centraal”
Contactpersoon: Chantal van Goor, leerkracht
Een goede zorgstructuur voor álle leerlingen en niet alleen voor enkele leerlingen die boven of onder het gemiddelde
presteren. Dat was een van de redenen voor basisschool De Schrank in Ospel om over te stappen op HGW.
VeerKrachtGroep ondersteunde dat proces.
Chantal van Goor, leerkracht van groep 8, ervaart dat als een gelukkige keuze. Ze merkt bijvoorbeeld dat ze bewuster
de groep in niveaus verdeelt. “De eerste indeling maak ik met hulp van de CITO-scores en de uitslag van klassentoetsen,
maar de onderwijsbehoefte van ieder kind staat bij ons voorop. Als een leerling een A-score haalt en zelfstandig aan de
slag kan, maar toch de structuur van de instructie nodig heeft, dan vermeld ik dat bij de onderwijsbehoefte. Maar ook
een leerling uit de basisgroep kan af en toe meedoen met de instructiegroep. Ook werken we veel met SlimPlan en laten
we de kinderen vaak samenwerken als maatjes.” Het groepsplan is een belangrijk document. “Omdat je het groepsplan
regelmatig moet bijstellen, word je gedwongen om goed naar je leerlingen te blijven kijken. Je blijft zo alerter.” Ook heeft
de duo-partner, een vervanger of de volgende groepsleerkracht in één oogopslag een groepsoverzicht. BS De Schrank
is nog niet klaar. De Schrank wil nog graag een apart groepsplan voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de groep.
Chantal van Goor: “Zo ontwikkel ik me als leerkracht. En dat is fijn.”
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HandelingsGericht Werken
Handelingsgerichte vragen
“Dat maakt het tot een levend document”, aldus de IB-er Lisette.

van leerkrachten. Het kost veel
denkwerk, maar als je het doet, moet
je het goed doen. Daarom hebben
Leidinggeven aan HGW
wij extern ondersteuning gezocht en
Directeur Marie-Anne Hennissengevonden bij VeerKrachtGroep. Marja
Delnooz doet er alles aan om dit
van Duin: “Een groepsplan maken vergt
proces zo goed mogelijk te faciliteren. oefening. Wij begeleiden leerkrachten,
Een leerkracht die een groepsplan
leidinggevenden en IB-ers bij al deze
bespreking heeft, krijgt aansluitend
stappen.
drie kwartier roostervrij om samen
met de IB-er een mindmap te maken Kwaliteit
over wat er besproken is en het
Wat in 2008 als een pilot begon op
groepsplan uit te werken. “Ik wil
de Odaschool, heeft al een mooie
vorm gekregen. Uitdagingen liggen er
rekening houden met de werkdruk

nog genoeg, vinden ze zelf, maar de
Odaschool in Weert is al een heel eind
op weg met haar antwoord op Passend
Onderwijs. Of eigenlijk, en daar draait
het om, zijn ze al een heel eind met
het vormgeven van kwalitatief goed
onderwijs voor álle leerlingen. Petje af.
Meer weten over HGW?
Bel dan naar Marja van Duin
06 81 42 71 40 of mail naar
Paula Corsten
info@veerkrachtgroep.nl of kijk op
www.veerkrachtgroep.nl

Wat zijn periodedoelen?
Bij periodedoelen stel je je de vraag
wat je met je (sub-)groep de komende
periode, wilt bereiken. Wat is belangrijk,
wat staat je te doen met deze groep
de komende periode? Richt je op de
zone van naaste ontwikkeling. Prioriteer in de doelen die er zijn (lesdoelen,
methode doelen, kerndoelen e.d.) en
werk daar gericht aan.

Is er een vaste manier van werken?
Er wordt aangesloten bij de werk- en
toetscyclus van de school en dat geeft
regelmaat. Vanuit een beeld van de
totale groep wordt via ‘Balanced assessment’ verfijnd naar de subgroepen
Kan ik met vragen over mijn
en individuele leerlingen. Leraren
groep(splan) terecht in de
formuleren periode doelen en stellen
consultatie?
vast wat de groep, de subgroepen en
Ja zeker. Consultatie over je groep en
individuele kinderen nodig hebben om
het groepsplan raden wij aan. Veerdeze doelen te bereiken. Het bepalen
Wat hebben we te doen als leiKrachtGroep werkt vanuit de hele groep, waar je naar kijkt en hoe en wanneer je
dinggevenden?
vanuit subgroepen en individuen. Juist evalueert, vormt de kern van de VeerVeerKrachtGroep nodigt leidingin die volgorde. Dat blijkt meer effect te KrachtGroep werkwijze.
gevenden nadrukkelijk uit om ook
hebben in minder tijd, beter uitvoerbaar
periodedoelen te formuleren. Waar wil en tot betere resultaten te leiden.
Leidt het tot betere opbrengsten?
je de komende periode aan werken
Ja. Het werken aan het groepsplan
met je team, wat wil je werkelijk laten Heeft VeerKrachtGroep ook een
leidt tot over-denken voor het doen.
ontstaan? Wat vraagt dat van jou/
groepsplan format?
Zo wordt slimmer les gegeven met
jullie als leidinggevenden? Hoe kun
Ja. Met het format wordt gewerkt vanuit kwalitatieve instructie. De doelgerichtje dienstbaar zijn aan het proces dat
vragen die de leraar ondersteunen.
heid staat centraal. Dit leidt tot betere
plaats vindt bij je team?
Daarbij krijgen de kopjes doelen,
resultaten. De leraar krijgt overzicht en
onderwijsbehoeften en evaluatie extra inzicht en zal planmatig keuzes maken
Ja, maar mijn team is nog niet
aandacht. Het format helpt ook prima
en middelen en werkvormen gericht
zo ver …
om samen met collega’s in bijv. een
inzetten.
Fijn. Dan is er dus nog iets te
bouw of een cluster het groepsplan
ontwikkelen. Zorg ervoor dat het vanaf echt in de vingers te krijgen.
Lees meer... VeerKrachtGroep.nl
de start meer is dan een administratieve
handeling. Zorg dat leraren vanaf het
begin de ervaring opdoen dat HGW
bijdraagt aan werkelijk met onderwijs
bezig zijn.

Handelingsgerichte spelregels
(voor leraren)
• Breng je totale groep in beeld
• Word slimmer van je groep
• ALLE kinderen hebben recht op
instructie
• Maak je groepsplan zó dat je het
kunt uitvoeren
• Betrek je groep bij de doelen
• Eerst matchen, dan stretchen
• Instructie geven is iets anders
dan begeleid inoefenen of
begeleid verwerken
• Gun instructieafhankelijke
leerlingen zelfstandig te zijn
• Laat initiatieven ontstaan
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Opbrengstgericht werken in 4D

Column Wim Meijer: ”Zelf regie nemen”
Tekst: Anne-Marie Gielen
“Je moet er aan gaan staan wil je
er achter kunnen staan.” Juf Annet
maakte duidelijk dat nieuw denken
en doen niet vanzelf ontstaat. Daar
moet je moeite voor doen en zelf
mee aan de slag gaan. Door die
ervaring kun je er echt achter staan.
Wim Meijer deelt met ons zijn inzichten
als het gaat om ‘waar is de leraar’ in
Passend Onderwijs. “Passend onderwijs
lijkt vooral een zaak van de mensen
om leraren heen” schrijft Meijer. Hij
nodigt leraren uit om zelf regie te
nemen. Ons inziens is het nodig dat
ook IB-ers en directeuren zelf meer
regie gaan nemen. De kanteling van
Zorg-denken naar Onderwijs-denken,
vraagt van directeuren en bestuurders
inhoudelijke sturing op doelen voor de
komende periode. Het proces vraagt
om afgestemde acties die mensen in
ontwikkeling brengen en houden.
In 2011 zond de NTR het programma
“Terug op de werkvloer” uit.

Daarin waren directeuren en bestuursvoorzitters te zien die ploeterend op
hun eigen werkvloer meemaken wat de
consequenties zijn van hun eigen beslissingen. Een ‘reality –check’ voor leidinggevenden: Wat van mijn beslissingen
werkt wel en waarom? Wat kan beter?
Een reality check Passend Onderwijs:
Het invoeren van bijv. een (verplicht)
format, blijkt niet afdoende. Ga er zelf
aan staan: ‘Terug op de werkvloer’ met
leidinggevenden en bestuurders in
het onderwijs. Ontdek wat werkelijk
bijdraagt aan het handelen van leraren.
Onderwijs en afstemming op algemene
en specifieke onderwijsbehoeften
vraagt om ‘fijnmazige interactieve
processen’ zoals Meijer dat noemt. “Het
getuigt dan ook van een hoge mate
van professionaliteit als leraren daarbij
gericht ondersteuning vragen.” En wij
gunnen het alle betrokkenen daarin
begeleiding te ontvangen die leidt
tot diepgaand leren en daarmee tot
betekenisvolle opbrengsten.

Passend onderwijs: wens en werkelijkheid Wim Meijer H8 uit Het komt op de leraar aan. v. Beurden en Dietvorst 2011
Leraren begeleiden bij Passend Onderwijs Wim Meijer 2009
Passend onderwijs: Van Zorg-denken naar Onderwijs-denken P. Corsten en van M. v. Duin 2010

Ervaringen HGW en Opbrengst
gericht werken in het S(B)O
Handelingsgerichtwerken en
opbrengstgericht werken in het
S(B)O onder begeleiding van
VeerKrachtGroep.
Reacties vanuit verschillende
S(B)O-scholen:
Persoonlijk, constructief, inspirerend,
enthousiast, betrokken, deskundig bij
deze enorme en moeilijke klus.
Els Timmermans | Directeur
SO/VSO Don Bosco
Afgestemde voeding t.b.v.
de totstandkoming van het
uitstroomprofiel.
En puntjes op de i bij de afronding.
Ellen Willems | Locatie directeur
ZMLK VSO Jan Baptist
Enthousiasmerend en kundig.
De puzzelstukjes passen steeds beter
in elkaar!
Jean Winkens | Directeur IVOO

Een ingewikkelde brij van nieuwe begrippen en denkkaders hebben we, niet
voorgekookt aangeleverd gekregen, maar
samen tot een samenhangend geheel
weten te maken. Intensief traject. Elke
werkbijeenkomst smaakt naar meer…!
Dominique Boer | locatie directeur
IVOO Diploma | Cluster 4
Mee denken in visie en beleid. Door de
grote actuele vakkennis zijn wij steeds
weer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen t.a.v. wettelijke regelingen,
kwaliteitseisen, werken met ontwikkelingsprofiel.
Thijs van Montfort | Directeur | VSO
Vijverhofschool
Praktische voorbeelden hielpen ons erg
goed op weg bij het ontwerpen van een
werkbaar format voor een uitstroomprofiel. Het team werkte enthousiast aan het
invullen van de leerlingprofielen.
Renée van Melick | VSO Vijverhofschool | Orthopedagoog, IDT,
Ambulante Dienst

Uitgelicht
Inhoud

Toetsing / LVS

Data

Onderwijsleerproces
- Leerstofaanbod in
• leergebieden
• kerndoelen
• subdoelen
• leerlijnen / tussendoelen
- Klassenmanagement
- Leertijd
- Didactisch handelen
- Pedagogisch handelen
- Schoolklimaat

Samenwerking met CEDgroep

Proces

Leerstandaard

Type arrangement

Gevorderd (±25%)

Talentarrangement
Verdiept arrangement

Voldoende (±50%)

Basisarrangement

Minimum (±15%)

Intensief arrangement

< Minimum (±10%)

Zeer intensief arrangement
Zeer intensief arr. + Zorg

Opbrengsten op
leerlingniveau

Opbrengsten op
school- en
groepsniveau

Opbrengsten op
regionaal en
schoolniveau

Intern begeleider

Directie

Bestuurder

Duiden

25%

Vergelijken met standaarden

75%
90%

100%

Doen
Wijs toe aan juiste arrangement,
uitgaande van het ontwikkelingsperspectief, passend bij de leerroute
die past bij het uitstroomprofiel
dat past bij de uitstroombestemming
Verbeterplan

Onderwijscontinuüm CED-Groep®

Aansturing
leerlingzorg

Doelen
Aansturing
onderwijsprofiel

Aansturing
dekkend netwerk

VeerKrachtGroep is preferred
partner (Oost-Brabant en Limburg)
voor verschillende producten
en inhouden van de CEDgroep.
Onder andere: Onderwijsprofielen,
Passend Indiceren, Taakspel, Scol,
Nieuwsbegrip XL, Leerlijnen,
Onderwijscontinuüm, 4 D (data,
duiden, doelen, doen), 1 stap verder
met 1 zorg route.
De ontwikkelkracht van de CEDgroep
en het implementatie vermogen
van VeerKrachtGroep zorgen samen
voor stevige opbrengsten in uw
onderwijspraktijk.
Lees meer... VeerKrachtGroep.nl

Wilt u meer weten over deze
S(B)O ervaringen of persoonlijk
met deze directeuren in
gesprek raken?
Neemt U dan contact op
met Marjan Stappers.
06 81 42 71 43

