
Zicht op ontwikkeling 2022-2023

Koppelend aan de visie en de kracht van de school.

verbonden met de wijk
veelzijdig en taalrijk aanbod
talentvolle en betrokken ontwikkeling (de brede lijn van jonge kind naar voortgezet onderwijs)



Koersthema’s

verbonden met de wijk Welke thema’s vallen hieronder
- gezonde school / coalitie gezonde wijk ‘t Brukske.
- kansengelijkheid
- thuis in spel en taal
- ouderbetrokkenheid
- doorstroom po-vo.
- binden en boeien (o.a. professionalisering)
- samen opleiden (opleidingsschool)?
- de kinderwijkraad

Wie:
Samenwerking met SPOV-team- MT- de stuurgroep van de coalitie gezonde
wijk ‘t Brukske- VO - Team -ouders

Doelen in het schooljaar 2022-2023.

Gezonde school:
We willen een kansrijke en gezonde jeugd voor alle kinderen en specifiek
binnen deze coalitie voor de
kinderen in Brukske. Het bevat drie thema’s:
- talentontwikkeling en gelijke kansen
- gezonde jeugd (voeding, bewegen en mentaal welbevinden)
- gezonde leefomgeving
coalitie overeenkomst april 2021

● Ontwikkeling met het certificaat sport en bewegen.
- voortgang werkgroep screening motoriek opgezet met fysio en

ergo.
-Expertise vergroting leerkrachten i.s.m. coaching Ben Bizzy in
integraliteit tussen kinderopvang en onderwijs gericht op
signalering motoriek en opstellen vervolgacties

https://drive.google.com/open?id=1lTBrgSJzLPT3dGFdtqGX_ZSi4GQxZDX0


-Er zijn naschoolse activiteiten gericht op gezondheid en bewegen
i.s.m. wijkplatform, venray beweegt, werkgroep de gezonde school

● Het beleid voor de kinderwijkraad is opgezet.
Planning kinderwijkraad 22-23:

Groep 6-7-8 krijgt democratielessen van Kies en CO aangaande

de kinderwijkraad
Er is kinderwijkraad gestart in 2022-2023

● Overleg po-vo. Voortgang in 2022-2023 met ad.- dir, lkr groep 8 en
teamleiders leerjaar 1 en 2 VMBO en havo.
Het brugklasproject po-vo is uitgevoerd.

● De pilot klassenouders is opgezet, ingevoerd en wordt in mei 2023
geëvalueerd.

● MT leden van de Krokodaris zitten in de werkgroep interventies;
talentontwikkeling en de kerngroep van de gezonde school

● Het speelpark is gerealiseerd.
● Spel aan huis wordt wekelijks structureel  uitgevoerd voor de VVE

lln. in groep 1  en 2.verslag van de activiteiten:
verslag Talentontwikkeling en kansengelijkheid d.d. 26-09-2022

● Er zijn structureel wekelijks  naschoolse sportactiviteiten;
ma en di: sport, woe: spelactiviteiten wijkcentrum, de
:kinderwijkraad, do: kinderwijkraad

● Vanuit de NPO gelden is er elke maandag een vakleerkracht gym
● De organisatie rondom deelname aan het groente- en fruit

schoolprogramma is klaar. Start sept.2022.
● Het continurooster is opgesteld en in het team besproken.

Uitvoering vanaf sept. 2022. Afspraken bij het continurooster
2022-2023

https://docs.google.com/document/u/0/d/17w1PGIq0rJKXDCsrx74bwzIoT77vSV74T5ayZkRXf_k/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1NftC-QpcznlMoP2UqKnPela1gpErMdMJqMIsOUgsq3o/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1NftC-QpcznlMoP2UqKnPela1gpErMdMJqMIsOUgsq3o/edit


veelzijdig en taalrijk aanbod

++

Welke thema’s vallen hieronder?
Het veelzijdige aanbod,

- Taal als ankervak
- Rekenen
- Het jonge kind
- IWTC

Wie
KG rekenen - KG taal - KG het jonge kind- KG opbrengsten- Team

Doelen in het schooljaar 2022-2023.

Mondeling taal en taalbeschouwing
We brengen in beeld hoe we transfer naar andere vakgebieden kunnen
maken, begrijpend lezen en luisteren, technisch lezen en WO.

- Borging van woordenschat ,boekpromotie en presenteren
aanscherpen.

- Opzetten en uitwerken van de nieuwe doorgaande leerlijn
schrijven.

- Pilot LOGO 3000 door onderbouw en NK groepen.

- Begeleiding taal onderdeel schrijven door Gert Custers BCO
Borgen:
Voortgang sept - febr

● Tijdens teamvergadering korte momenten - reminders en borgen

Doorgaande lijnen betreffende:
- de basisroutines taalroutines

- spreekbeurten
- presenteren
- schema boekpromotie
- Hoe en wat doen we hiermee qua inhoud en organisatie

● Opfrissing ook voor nieuwe lkr. en wisseling van groepen binnen



team  verteltas/ krokodaris tas en opdrachten /
Implementeren:

● Inrichten taal- leeshoeken en gebruik ervan

● NPO gemeente: Investeren in leesontwikkeling. Samenwerking

bibliotheek en  leescoördinator de Krokodaris;

opzet leesplan en leesmotivatie

Febr- einde schooljaar

● Nieuw onderdeel Schrijven

-Theoretische kennis van het schrijfonderwijs met het team delen.

Criteria- Schrijfopdrachten - schrijfgenres

- Theorie koppelen aan schrijfopdrachten die in de praktijk

worden uitgevoerd  in de periode tot 30 maart.

-Evaluatie en feedback uitgevoerde schrijfopdrachten

- De doorgaande lijn van schrijven groep 1 t/m 8 op de Krokodaris

vastleggen   en implementeren.

Koerskaart 2022-2023 - (Mondelinge) Taal.docx

Rekenen:
Optimaliseren van de  kwaliteit van het rekenonderwijs
Borgen:

● Handelend rekenen; Fase van begripsvorming
● Inzetten kisten met sprongen vooruit groep 1-2

Implementatie:
● Inzetten kisten met sprongen vooruit MB en BB.
● Implementatie semsom groep 3.
● Implementatie Getal en Ruimte / Rekentuin
● Pilot semsom 1-2 start na de  herfstvakantie

Evaluatie, besluit  en aansluiting leerlijn Semsom groep 3
- Automatiseren: gaan we door met rekentuin?

https://docs.google.com/document/u/0/d/17I9uoBacHCMgHmIXhcDHpfCFSOCAZc0z/edit


- Junior cloud verkennen (eerste helft schooljaar) →
introductietraining, hier kun je je voor opgeven.

Oriënteren:
● Groepsoverstijgend werken (kennisgroep)? Willen we dit? Onder

welke voorwaarden? KG rekenen
● Achtergrond en verdieping
● Criteria/ stroomschema
● Lange termijndoelen
● Junior cloud verkennen (eerste helft schooljaar) →

introductietraining, hier kun je je voor opgeven
Koerskaart rekenonderwijs 2022-2023.docx

Jonge Kind:
Eigentijds onderwijs aan het jonge kind;  Spelend leren, lerend spelen in
groep 1-3.
Op SPOV niveau en schoolniveau:

● We willen van elkaar als professionals leren gebruik van expertise
SPOV scholen.

- beredeneerd aanbod
- leerkrachthandelen
- observatie
● Uitbouwen van de visie het jonge kind op de Krokodaris

t/m groep 3
● OGO en rijke leeromgeving, hoeken/ zelf door lln. inplannen van

werkjes via het digikeuzebord.
● Invoering en gebruik LOGOO 3000 woordenschat in groep 1-2-3

Specifiek voor de Krokodaris:
Implementeren en borgen:

● Voortgang doorgaande lijn en samenwerking PSZ- OB de Krokodaris
gericht op
- gezamenlijke afspraken
- structureel gezamenlijk overleg

https://docs.google.com/document/u/0/d/1tjVuUXk7p6-SULLwM0LWPM6lg4-f7fzj/edit


- doorgaand lijn in onderwijsaanbod en gezamenlijke activiteiten
bij thema’s

- ouders; communicatie en betrokkenheid
Koerskaart het Jonge kind 2022-2023

IWTC:
Ons onderwijs is digitaal verrijkt en ondersteund; onderwijskundig is het
sterk, het is goed georganiseerd en opgenomen in de planning.
Uitgangperspectief is het  ‘eigenaarschap’ van het kind en de leerkracht.

● Structureel gebruik van het IWT lokaal door de groepen.
● Team krijgt informatie op welke wijze zij IWT materialen kunnen

inzetten bij de lessen.
● Good practices en gebruik IWT integraal binnen andere lessen komt

terug tijdens de teamvergadering.
● Het 360 dagen IWT plan wordt in het team besproken en waar

nodig bijgesteld.
● De leerlijn IWT wordt in de teamvergadering besproken.

talentvolle en betrokken ontwikkeling Welke thema’s vallen hieronder?
- extra ondersteuning
- aanbod afgestemd op onderwijsbehoeften
- verbreding en verdieping
- talenten
- doorgaande lijn

Wie
KG opbrengsten- Team- psz- VVE coach/OB- KG MB HB

Behaalde doelen in het schooljaar 2021-2022

Kindgesprekken:
Vanuit intrinsieke motivatie en reflectie het kind eigenaar laten zijn van zijn eigen
leerproces. De relatie leerkracht - kind en ouders versterken door vertrouwen en

https://docs.google.com/document/u/0/d/1TGacqZ2t_HA-OeTnvQtuh8d_BWq-YOZY68nyi9FNMAo/edit


gespreksvoering. Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling en leeromgeving van
hun kind, zowel op school als thuis.

Implementeren
Tijdens teamvergadering korte momenten evalueren- reminders en

borgen.
● Doorgaande lijn kindgesprekken en gebruik materialen
● Organisatie; structurele planning kindgesprekken

Borgen

● Vaardigheid leerkrachten:

Inhoud van kindgesprekken en de juiste vragen stellen

Vaardigheid leerlingen:

Kinderen denken mee over de eigen  ontwikkeling, actieve

houding leren  aannemen.

Visie 3 groepen + kernwoorden.docx

VVE:
Een doorgaande en ononderbroken  ontwikkelingslijn van kinderen
van de voorschoolse voorziening naar het basisonderwijs.

● Er is een werkgroep PSZ- OB
- Uitvoering plan van aanpak 1:

Pedagogisch-educatieve leerlijn een doorgaande lijn in het
aanbod rondom het jonge kind.

- Uitvoering plan van aanpak 2:
Ouderbetrokkenheid een doorgaande lijn in het
ouderbeleid rondom het jonge kind.

- Er is een inloop- en kennismakingsochtend voor psz ouders
op de Krokodaris.

Nieuwkomersgroep:
● Er is een nieuwkomersgroep Oekraïense leerlingen gestart.
● Invoering en gebruik LOGO 3000 woordenschat in de NK.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1yZWlQMbSZit_lknm_-TUwfx5nTaNb4El/edit


Leren leren en talentontwikkeling:
Ontwikkelen en in gebruik nemen van een duidelijk, minder talig rapport
voor ouders en kinderen.

● Het nieuwe rapport is in concept ontwikkeld. Doel minder
talig voor ouders. Implementeren.

● In gebruikname nieuwe rapporten en evaluatie.

MB/HB: Aanbod plusleerlingen
Lkr weten hoe MB-HB lln, ook binnen onze doelgroep, te signaleren. Binnen
het aanbod van compacten en verrijken worden deze lln uitgedaagd. Er is
aandacht en gericht onderwijs voor executieve vaardigheden.

● Novilo
Het team krijgt 3 x teamtraining op gebied van :

- signaleren MB? HB
- aanbod
- opstellen beleidsplan

Koerskaart het MB-HB 2022-2023

Sociaal-emotioneel:
● Startgesprekken voor groep 1 t/m 7 vinden in de 2e schoolweek

plaats.
Groep 8 houdt een informatieavond voor alle ouders en voor alle
groep 8 lln. is er  in nov. het voorlopig adviesgesprek.

● De opzet, organisatie en inhoud voor en van  de kindgesprekken op
schoolniveau evalueren en indien nodig bijstellen.

Createach
● De createch lessen vinden dit schooljaar structureel plaats op

vrijdag voor groep 1 t/m 8 plaats door Hanke, Xpeditie Lab docent.

https://docs.google.com/document/u/0/d/1OWkRcCd3BIqf7Vtf6IFsjEq-XnV-LY7uuDEGgL7G8CE/edit



