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Borging 

Reggio Emilia in de onderbouw 

 
In iedere schoolwoonkamer wordt er in één hoek of aan een tafel een uitdagende activiteit 
aangeboden. Dit gebeurt aan de hand van, door de stamgroepleiders, vooraf uitgezochte 
materialen. Hierbij wordt er goed nagedacht over de ontwikkelfase van kinderen. 

februari Why, How, What document aanpassen Teamleider 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Taalonderwijs 

In 2023 bieden alle scholen gepersonaliseerd leren aan in minimaal 

fase 4 - LEESONDERWIJS 

Aanleiding voor dit project 
We zien dat de verschillen tussen kinderen steeds groter worden. We kunnen niet langer volhouden, 
dat kinderen van dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen en moeten leren op dezelfde manier. Vanuit 
onze visie willen we de kinderen gepersonaliseerd leren aanbieden en streven we naar fase 4. 
 
Het afgelopen schooljaar is er veel gebeurd op het gebied van leesonderwijs. Dit project is een 
verlenging van vorig jaar We zijn volop aan het ontwikkelen op het gebied van levend lezen 
(begrijpend lezen) en ontdekkend leren lezen. Om dit zo optimaal mogelijk tot uiting te laten komen 
op in de Manne is het van belang om dit stuk onderwijsaanbod te verbeteren.  
 
Huidige situatie 
Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het bevorderen van het leesplezier en het verder 
ontwikkelen van levend lezen. 
 
Levend lezen blijkt een uitdaging te zijn voor de middenbouw. Teksten die geschikt zijn voor 
startende lezers en voor kinderen die het lezen al goed beheersen zijn moeilijk te vinden. We zijn als 
school hier mee aan het ontdekken hoe we dit het beste kunnen inrichten.  
 
Het leesplezier bevorderen gaat een stuk beter. We hebben in elke groep wel een hoek gemaakt 
waar kinderen lekker kunnen lezen. Het aanbod van de boeken is aanwezig maar niet ingericht. Het 
technisch leesniveau is nog niet op het niveau die verwacht mag worden van de kinderen. Daarbij 
moet ook gekeken worden naar het aanbod van het leesonderwijs in de middenbouw. Hierbij valt op 
dat de aanpak beter op elkaar afgestemd kan worden zodat er meer een rode draad zit in het aanbod 
op leesonderwijs.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
Alle domeinen bevinden zich in fase 4 van het fasemodel, tenzij er vanuit visie bepaald is om in fase 3 
te blijven zitten. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Op onze school wordt er gebruik gemaakt van Levend Lezen en ontdekkend leren lezen. De 
opbrengsten die met deze aanpak gerealiseerd worden passen bij het algemeen beeld van de leerling 
in relatie tot haar/zijn ontwikkeling. 
 
Doelen voor dit jaar 
 

- Aan het einde van het schooljaar hebben we het aanbod op het gebied van begrijpend lezen d.m.v. 
Levend Lezen verder ontwikkeld.  
- Aan het einde van het schooljaar hebben wij een diversiteit aan middelen, werkwijzen en aanbod 
van activiteiten om het lezen te bevorderen op school.  
 
Werkdoelen: 
- Verbeteren en stroomlijnen van het aanbod en aanpak van Levend Lezen.  
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- Verbeteren en stroomlijnen van het aanbod en aanpak van het leesonderwijs d.m.v. ontdekkend 
leren lezen.  
- Leesplezier bevorderen bij kinderen. 
- Bibliotheek inrichten en in gebruik nemen. 
 
Meetbare resultaten 
- Eenduidige aanpak door de stamgroepen heen op het gebied van Levend Lezen en ontdekkend 
leren lezen. De werkwijze van binnen een bouw zijn op elkaar afgestemd. Dit wordt gedocumenteerd 
in een "why-how-what-document" en zien we terug tijdens groepsbezoeken.  
- Stamgroepleiders en leerlingen kunnen de aanpak van Levend Lezen en ontdekkend leren lezen 
uitleggen.  
- Opbrengsten op het gebied van lezen laten een stijging zien t.o.v. afgelopen jaar.  
- Kinderen laten hoge mate van betrokkenheid zien tijdens lezen. 
- Er worden activiteiten gepland in de stamgroepen om het leesplezier te bevorderen. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
- Verschuivingen in de bezetting van de stamgroepen zorgen voor een aandachtspunt;  
- Gedrevenheid van het team; 
- De werkwijze van Leven Lezen past goed bij het Jenaplanconcept; 
- Aanbod leesboeken is vernieuwd maar moet nog ingericht worden. 
 
Tijdsplanning 

oktober Evaluatie 1 Team 

december Evaluatie 2 Team 

februari Evaluatie 3 Team 

juni Evaluatie 4 Team 

Ontwikkelen 
Onderwijs  |  Taalonderwijs 

In 2023 worden ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen 

binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld - 

WIJ WERKEN VOLGENS EEN DOORGAAND LIJN ALS HET GAAT OM 

ONS SPELLINGSONDERWIJS 

Aanleiding voor dit project 
De aanleiding voor dit project is vanwege het feit dat hier vorig schooljaar (2021-2022) te weinig 
aandacht is geweest voor dit project. Er wordt in verschillende groepen en bouwen, verschillend met 
het spellingsonderwijs omgegaan. Daarnaast zijn de resultaten niet zoals je zou moeten verwachten 
van de kinderen.  
 
Huidige situatie 
Momenteel wordt er gewerkt met een (jaarplanning) voor spelling. Dit zorgt ervoor dat alle doelen in 
ieder schooljaar aan bod komen. Echter zit er verschil in per bouw en soms per groep over hoe 
spelling wordt aangeboden, de doorgaande lijn ontbreekt. We zien dat de resultaten voor spelling 
onvoldoende zijn en denken dat een doorgaande lijn met heldere afspraken bijdraagt aan de 
ontwikkeling van kinderen en daarmee ook aan de resultaten van de kinderen.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 



 

In De Manne Schooljaarplan 2022 - 2023 6 

Ons doel is om binnen de school te werken met een doorgaande lijn van de onderbouw tot en met 
de bovenbouw. Komend schooljaar moet er een methodiek ontwikkeld worden die in iedere bouw 
gebruikt wordt waardoor kinderen op hun eigen niveau door kunnen groeien binnen het 
spellingsonderwijs.  
 
Doelen voor dit jaar 
- Er is een methodiek ontwikkeld voor spelling die zorgt voor een doorgaande lijn van de onderbouw 
tot aan de bovenbouw.  
- Er is een methodiek ontwikkeld om de voortgang van kinderen vast te leggen voor het 
spellingsonderwijs.  
 
Meetbare resultaten 
- Er is een document dat omschrijft hoe het spellingsonderwijs er uitziet binnen In de Manne. Dit 
wordt gedocumenteerd in een "why-how-what"-document.  
- Er is een document waarin de voortgang beschreven wordt van de kinderen. Dit wordt een levend 
document en wordt gedurende het schooljaar bijgehouden. 
- Kinderen kunnen in het tweede deel van het schooljaar uitleggen wat zij doen voor spelling en met 
welk doel. 
 
Haalbaarheidsfactoren 
Bevorderende factoren: 
- Er worden binnen de school al goede dingen ingezet voor spelling. Deze kunnen bij het ontwikkelen 
goed gebruikt worden. 
- Er zijn twee taalspecialisten binnen de school die hun expertise kunnen inzetten. 
- De betrokkenheid en de motivatie bij de kinderen voor taal in is hoog.  
 
Tijdsplanning 

oktober Evaluatie 1 Team 

december Evaluatie 2 Team 

februari Evaluatie 3 Team 

juni Evaluatie 4 Team 

Verbeteren 
Onderwijs  |  Doorgaande lijn 

In 2023 worden ons pedagogisch klimaat en ons didactisch handelen 

binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld - 

WIJ REGISTEREN DE VOORTGANG EN ONTWIKKELING VAN DE 

KINDEREN MIDDELS LOOQIN. 

Aanleiding voor dit project 
Om ervoor te zorgen dat de kinderen goed in beeld zijn en we optimaal bij de ontwikkelbehoefte van 
kinderen kunnen aansluiten is het van belang dat we hier een functioneel systeem voor gaan 
gebruiken. Vorig schooljaar zijn we hiermee gestart door alles in Looqin te zetten. We zijn hier een 
heel eind mee gekomen maar het is nog niet klaar. Om het onderdeel "zicht op ontwikkeling" goed 
neer te zetten moeten we dit schooljaar hier verder mee aan de slag.  
 
Huidige situatie 
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Looqin is de basis om de ontwikkeling van een kind in vast te leggen. Het is nu zaak om het gebruik te 
optimaliseren en te borgen zodat we hier vanaf dit jaar ook cyclisch mee kunnen werken. Iedereen is 
bekend met het systeem en we hebben duidelijke afspraken gemaakt hoe, waar en wanneer we dit 
systeem gebruiken.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
We willen dat alle gegevens die te maken hebben met de ontwikkeling van kinderen op één plek 
terug te vinden zijn. Stamgroepleiders kunnen deze informatie gebruiken in het dagelijkse werk met 
de kinderen, directie en IB kunnen deze gegevens gebruiken om zicht te houden op de kwaliteit van 
het onderwijs en tot slot geeft deze informatie een helder beeld naar ouders en eventuele andere 
externe partijen. 
 
Doelen voor dit jaar 
- Schoolbrede afspraken maken over de onderdelen "competenties" en "prestaties".  
- Het gebruik van Looqin optimaliseren door ook cyclisch te werken met de groei- en groepsplannen 
binnen Looqin. 
- Schoolbrede afspraken maken over het volgen van kinderen op zorgniveau; Waarom volgen we, wie 
volgen we, hoe volgen we en dit cyclisch maken.  
 
Meetbare resultaten 
- De ontwikkeling op het gebied van competenties en prestaties van kinderen is terug te zien in 
LOOQIN. 
 
Tijdsplanning 

oktober Evaluatie 1 Team 

december Evaluatie 2 Team 

februari Evaluatie 3 Team 

juni Evaluatie 4 Team 

Verbeteren 
Organisatie  |  Kindcentrum 

In 2023 is de organisatie zodanig ingericht dat deze aansluit bij onze 

gepersonaliseerde visie op onderwijs en opvang- IN DE MANNE ALS 

JENAPLAN KC VERBETEREN 

Aanleiding voor dit project 
Diverse doelen vanuit het stichtingondernemingsplan hebben te maken met de visie op 
gepersonaliseerd leren. Een school valt of staat met het werken vanuit visie binnen alle geledingen. 
Kortom hoe je met kinderen werkt, zo werk je ook gezamenlijk als team en zo werk je ook als scholen 
samen met elkaar. Binnen onze organisatie als team willen we ervoor zorgen dat er meer 
gepersonaliseerd wordt gewerkt. 
 
Huidige situatie 
De visie op gepersonaliseerd leren valt samen met onze jenaplanidentiteit. We hebben ons onderwijs 
al zo ingericht dat dit verankerd is in ons onderwijs. Echter als we kijken naar een gezamenlijke visie 
als jenaplan kindcentrum valt hier nog winst in te halen. Als we kijken hoe wij samenwerken met 
Tamariki dan kan dit nog meer opgeschaald en gestroomlijnd worden.  
 
Uiteindelijk gewenste situatie 



 

In De Manne Schooljaarplan 2022 - 2023 8 

Wanneer er externen komen kijken op onze JKC, moet dit als één geheel worden ervaren. En dan 
hebben we het over één gemeenschappelijke visie op pedagogiek en de ontwikkeling van het kind. 
Maar ook over identiteit en duurzaamheid.  
 
Doelen voor dit jaar 
- Een visie ontwikkelen en vastleggen op het gebied van pedagogiek en de ontwikkeling van het kind. 
- De jenaplanvisie verankeren in zowel de opvang als het onderwijs.  
- De duurzaamheid en bewustwording verhogen bij het team en de kinderen. 
 
Meetbare resultaten 
- Iedereen uit het team heeft een jenaplandiploma of volgt de opleiding; 
- Er is een document waarin beschreven staat hoe wij als school pedagogisch handelen en hoe wij 
aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.  
- Er gaan minder spullen stuk, er zijn minder reparatiekosten. 
- We scheiden ons afval. 
- We willen gezonde voeding op school.  
- We willen een plein dat aansluit bij onze jenaplanvisie en pedagogisch handelen.  
 
Tijdsplanning 

oktober Evaluatie 1 Team 

december Evaluatie 2 Team 

februari Evaluatie 3 Team 

juni Evaluatie 4 Team 

Verbeteren 
NPO   |  NPO 

Verbeteren: In 2023 worden ons pedagogisch klimaat en ons 

didactisch handelen binnen ons eigen kwaliteitszorgsysteem met een 

goed beoordeeld - ONS REKENONDERWIJS BESTAAT UIT LEVEND 

REKENEN EN REKENKRACHT 

Aanleiding voor dit project 
We zijn het schooljaar 2021-2022 gestart met het Rekenkracht. De implementatie hiervan ging 
gepaard met een hoop tijd en het programma voldoet niet volledig aan onze eisen op het gebied van 
rekenonderwijs. Daarom willen we dit schooljaar ons rekenonderwijs verbeteren door een goede 
wisselwerking tussen Levend Rekenonderwijs en Rekenkracht.  
 
Huidige situatie 
Vorig schooljaar zijn we begonnen met de methode Rekenkracht. Om dit passend te maken voor ons 
als jenaplanschool heeft veel tijd en werk gekost. Er zijn verschillende ervaringen met deze methode, 
zowel positief als negatief. We merken dat het voor de MB lastiger is om aan deze methode dan de 
BB. Wel is er nu een doorgaande lijn in het aanbieden van strategieën. Daarnaast hebben we als 
team het levend rekenonderwijs gemist in het afgelopen schooljaar. Wel is voor een deel van het 
team de studie "Levend Rekenonderwijs" gestart. Hier gaan we in het schooljaar 2022-2023 mee aan 
de gang. 
 
Uiteindelijk gewenste situatie 
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Ons rekenonderwijs kent een duidelijke opbouw met bijbehorende strategieën. Het heeft afwisseling 
met Levend Rekenen en Rekenkracht. De rekenstrategieën die gebruikt worden, zijn afkomstig van 
de methode Rekenkracht. Zo waarborgen wij een doorgaande lijn in de rekenstrategieën. We willen 
een aanbod waarbij we structureel werken aan deze strategieën maar tevens veel aandacht geven 
aan het levend rekenen.  
 
Doelen voor dit jaar 
- Alle stamgroepleiders hanteren de methodiek van Rekenkracht en gebruiken de bijbehorende 
opbouw en strategieën. 
- Aan het einde van dit schooljaar is er een duidelijk overzicht van de vaardigheden en kennis van 
kinderen als het gaat om rekenen. (RekenKracht) biedt mogelijkheden voor overzichten en analyses) 
- Aan het einde van het schooljaar is er binnen de school een combinatie zichtbaar van levend 
rekenen en rekenkracht. Dit is vastgelegd in een document die tijdens de opleiding "Levend 
Rekenen" wordt gemaakt.  
 
Meetbare resultaten 
- De kinderen kunnen bij de verschillende rekendomeinen strategieën benoemen zien en gebruiken 
bij het oplossen van een rekenprobleem. 
- De kinderen ontvangen gedurende het jaar een aanbod van zowel Rekenkracht als Levend 
Rekenonderwijs.  
- Vanuit de opleiding "Levend Rekenen" wordt een document/werkwijze gemaakt waarin vast wordt 
gelegd hoe wij als school zorgen voor een passend aanbod op rekenen.  
 
Budget 
De geschatte kosten voor de gehele implementatie van Rekenkracht wordt beraamd op 14000 euro.  
 
Tijdsplanning 

oktober Evaluatie 1 Directie 

december Evaluatie 2 Directie 

februari Evaluatie 3 Directie 

juni Evaluatie 4 Directie 

 


