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SKINNY PLAN DEEL I 

Doelen voor over 3 jaar 

Naar aanleiding van een studiedag op 6 februari 2015 hebben de 

leerkrachten doelen geformuleerd op de vraag: Waar wil je met OBS De 

Startbaan staan over 3 jaar? Ook is binnen het bestuur van DHS binnen 

een werkgroep een bestuur brede visie en missie geformuleerd. Deze 

missie en visie valt voor een groot deel samen met de doelstellingen van 

onze school. Bij de invoering van NPDL is het van belang dat deze doelen 

samenvallen met de projecten. Kernbegrippen binnen deze doelstelling 

zijn: 

 Talentontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. 

 Niet alleen de Citoresultaten zijn leidend maar ook opbrengsten op 

vaardigheden  

(21st century skills). 

 Meer projectmatig lesgeven. 

 Meer zelfsturend leren bij de leerlingen, dus meer eigenaarschap bij 

de leerlingen. 

 

Doel op korte termijn voor schooljaar 2014-2015 

Na de voorjaarsvakantie zullen in de middag in de groepen 7 van Nicole 

en Carola, in groep 5 van Martine en Leonie en in de kleutergroep paars 

van Sabah, worden gestart met projecten die gezamenlijk door Sabah en 

Annemarie zullen worden vormgegeven. Motivatie voor de keuze van deze 

groepen is de volgende: 

 Groep paars: Omdat Sabah capacity leader is en dit haar groep is. 

 Groep 5: Omdat het welbevinden van deze groep erg laag is zoals 

blijkt uit de uitslag van het VGO. 

 Groep 7: Omdat deze groep geen extra programma of activiteiten 

heeft waarmee nu rekening dient te worden gehouden. In de 

groepen 8 draait een interventieprogramma en in groep 6 staat een 

LIO student. 

http://www.newpedagogies.info/
http://russgoerend.com/2009/10/21st-century-skills-wordle.html
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Van de 6 C’s heeft het team ‘samenwerking’ 

gekozen om te implementeren in de 

projecten. Deze C zal worden gemeten. De 

measure leaders hebben op maandag 2 maart 

een meeting gehad over hoe er gemeten gaat 

worden. De nulmeting zal plaatsvinden voor 

24 maart, dan gaan de projecten draaien. De 

eerste projecten en evaluatie zullen lopen 

vanaf 24 maart tot de meivakantie. De 

middagen waarop de projecten zullen gaan 

draaien wordt bepaald in overleg met de 

docenten. Annemarie komt bij deze groepen in de klas en Sabah voert de 

projecten uit in haar eigen klas. Annemarie en Sabah stemmen aanpak en 

leerdoelen met elkaar af zodat bij kleuters en midden- en bovenbouw een 

leerlijn zit in de projecten. De projecten zullen voorlopig op de site van de 

Woord&beeldclub worden geplaatst 

(www.woordenbeeldclub.wordpress.com). 

Met deze groepen zal de komende 3 jaar worden gewerkt aan NPDL 

projecten. De doelen van deze aanpak zijn: 

 Lerarenteam scholen in projectmatig onderwijs. 

 Leerlingen uitdagen en motiveren en eigenaarschap en zelfsturend 

leren stimuleren. 

 Het aanleren van een houding van een ‘lerend mens’ en ‘een leven 

lang leren’. Hieronder valt implementatie van de 6 Cs van het NPDL 

programma. Begonnen wordt met de C van ‘samenwerking’. 

Dit houdt in dat de selectie voor de plusleerlingen en de plusklassen op de 

maandag in de huidige vorm zullen stoppen. De bedoeling is dat de 

plusleerlingen zullen gaan meedraaien in de NPDL projecten. In eerste 

instantie zullen dat de groepen paars, 5 en 7 zijn, waarmee nu wordt 

gestart. Het einddoel over 3 jaar is dat alle groepen NPDL projecten zullen 

gaan draaien. 

 

http://www.newpedagogies.info/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://twitter.com/tpreisler/status/447898724769861632&ei=zguJVa2UDeGc7AaN94jYDQ&bvm=bv.96339352,d.ZGU&psig=AFQjCNH4MrSq70_EwY0H1xBGevq2Aw2CLQ&ust=1435131172689160
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De rolverdeling van NPDL binnen de school. 

Design leader: Erna de Moedt 

overzicht bewaken 

Organisatie & coördinatie 

Financiering en facilitering 

Rol van directeur 

Aansturen projectleiders 

Measure leader: Arlette Langenberg 

Onderzoek organiseren 

Informeren team over onderzoek 

Analyseren en interpreteren resultaten 

Dit delen en zichtbaar maken 

Inspirator technologie en ICT 

Capacity leader: Sabah Bouazani 

Verbinden, draagvlak creëren 

Communicatie intern/extern 

Profilering: Site, nieuwsbrief, pers 

Vormgeven projecten 

Innovationleader: Annemarie van Es 

Inspirator technologie 

Draagt nieuwe technieken en applicaties aan om te experimenteren en 

processen te ondersteunen 

Faciliteert bestaande techniek/processen 

Verbinden, draagvlak creëren 

Communicatie intern/extern 

Profilering: Site, nieuwsbrief, pers 

Vormgeven projecten 

Vanuit de achtergronden en ervaring van diverse teamleden hebben we 

als school de vrijheid genomen de rollen binnen het designteam aan te 

passen. In de praktijk zullen de werkzaamheden van de capacity leader en 

de innovation leader dikwijls overlappen omdat Annemarie zich vanuit het 

verleden al bezighield met een aantal zaken, zoals o.a. het vormgeven 

van de projecten en de PR en communicatie hierover. Kennis zal worden 

gedeeld en Sabah zal hier in eerste instantie in de kleuterbouw invulling 

aan gaan geven. Daarnaast heeft Arlette veel kennis over ICT die zij ook 

als measure leader zal meenemen. 

http://www.newpedagogies.info/
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Werkwijze projecten 

Voorlopig beginnen we dit schooljaar met projecten die al zijn 

vormgegeven binnen de plusklassen. In deze projecten zal de C van 

‘samenwerken’ onderdeel worden van het lesprogramma. Vooraf zal deze 

C in de deelnemende groepen in een nulmeting worden gemeten. Measure 

leader Arlette zal deze metingen coördineren en monitoren. In de groepen 

5 en 7 zal worden gewerkt volgens het ‘Vogelaar model’. Naar aanleiding 

van een bezoek aan De Vogelaar, een excellente school in  

Raalte die voor elke leerling techniek/cultuur/verwonderlessen verzorgd, 

hebben we er op  

OBS De Startbaan voor gekozen om een deel van hun aanpak over te 

nemen.  

‘Vogelaar model’: 

 In de ochtend draait de leerkracht het gewone programma. 

 Er zullen leerlingen zijn die tijdens de verwerking het snelste klaar 

zijn. Als een aantal leerlingen klaar is stopt voor de hele klas de 

verwerking voor dit vak. De leerkracht bepaalt dit moment. 

 Omdat de snellere leerlingen het tempo aangeven zal er in de 

ochtend meer behandeld kunnen worden dan als er gewacht wordt 

tot alle leerlingen klaar zijn met verwerken. 

 De leerkracht controleert en stelt eisen aan het werk. 

 In de middag zullen er leerlingen zijn die met alles klaar zijn. De 

meeste leerlingen zullen voor 1 of meerdere vakken nog werk 

moeten afmaken. 

 In de middag start het project. De hele groep start hiermee met een 

instructie van ongeveer 15 minuten. 

 Dan volgt de verwerking waarbij de leerlingen die alles afhebben 

direct mee kunnen doen met het ‘maken en doen’ wat hoort bij het 

project. Dit zijn vaak praktische opdrachten waarbinnen altijd kan 

worden samengewerkt. 

http://www.newpedagogies.info/
https://woordenbeeldclub.files.wordpress.com/2015/04/img_0254.jpg
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 De leerlingen die nog werk van de ochtend moeten afmaken krijgen 

hierbij begeleiding of verlengde instructie. De bedoeling is wel dat 

ook deze leerlingen de tijd krijgen om aan te sluiten bij het maken, 

doen en samenwerken van het project. Op het moment dat deze 

leerlingen aansluiten, doet ook de eigen leerkracht mee en heeft 

deze de tijd om feedback te geven en te observeren. 

 Door de opsplitsing van de leerlingen in groepen die werk afmaken 

en groepen die met het project beziggaan zijn er altijd meerdere 

handen in de klas nodig: Annemarie als projectleerkracht, een 

stagiair, of ouder. 

 De leerlingen die hun werk afhebben mogen zich aansluiten bij de 

groep die bezig is met het project.  

 Uiteindelijk krijgen alle leerlingen de tijd om mee te doen. Waar 

nodig compact de leerkracht de verwerking en geeft individueel 

feedback. 

 Aan het eind van de les is er altijd ruim de tijd voor evaluatie 

waarbij de leerlingen overdenken wat ze geleerd hebben en de 

mogelijkheid krijgen hun werk te laten zien en het werk van 

anderen te bekijken. 

 ALLE leerlingen doen in het project mee met de introductie, 

minimaal een deel van het ‘maken en doen’, en de evaluatie. 

 Op deze wijze heeft de leerling ook zelf invloed op zijn deelname 

aan de projectmiddag. 

Wat is er nodig voor NPDL projecten?  
Er is budget nodig om extra materialen aan te 

schaffen. Voor dit schooljaar wordt het budget 

van de plusklassen hiervoor gebruikt. Voor 

volgend schooljaar als mogelijk meer groepen 

gaan meedoen dienen we te kijken of dit budget 

toereikend is. Ook moet er een inventarisatie 

plaatsvinden van de materialen en boeken die 

inmiddels deel uitmaken van de inventaris van 

de plusklas. Deze materialen kunnen worden 

ingezet voor NPDL. Ook is de wens geuit (mede 

door de vakgroep techniek) een technotheek in te richten waar de 

materialen kunnen worden bewaard, het werk van de leerlingen kan 

worden tentoongesteld en waar de leerlingen aan hun project kunnen 

werken terwijl de andere leerlingen in de klas de mogelijkheid hebben hun 

werk af te maken. 

http://www.newpedagogies.info/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/ellacsap68/school/&ei=7QqJVYqvHKXN7QaKz4PoDQ&bvm=bv.96339352,d.ZGU&psig=AFQjCNHyzdsQ0JRT1_RpT84yGmJmdvu2VQ&ust=1435129287910095
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Voor het aansturen van de projecten en het tegelijkertijd begeleiden van 

de leerlingen die nog werk moeten afmaken, zijn in de midden- en 

bovenbouw extra handen in de klas nodig. Dit schooljaar start Annemarie 

met 2 groepen. Voor het nieuwe schooljaar kan worden overwogen gericht 

te werven bij ouders en/of stagiaires gericht voor deze taken in te zetten. 

Verder nemen de designteams deel aan de designlabs om informatie en 

ideeën op te doen om hun rollen te kunnen vervullen. Er moeten 

momenten zijn waarin deze kennis aan het team wordt overgedragen. 

Speciale studiedagen kunnen hiervoor worden ingeroosterd en onderdelen 

kunnen ook in teamvergaderingen en bouwvergaderingen aan de orde 

komen. Daarnaast moeten er overlegmomenten voor het designteam zelf 

zijn en evaluatiemomenten over de lopende projecten tussen de 

leerkrachten die meedoen en de leden van he designteam. 

Gedurende dit schooljaar zullen die overlegmomenten nog ingepast 

worden. Voor het volgende schooljaar is het belangrijk een aantal 

studiedagen/momenten al in de jaarplanning mee te nemen. 

Volgens het PDCA-model dient de voortgang te 

worden bewaakt en moeten er 

overlegmomenten met de betrokkenen worden 

ingepland waarna de aanpak kan worden 

bijgestuurd.  

Mogelijk is er ook extra studie nodig over hoe we de C’s willen vormgeven 

binnen projecten: Hoe brengen we de leerling een ‘lerende houding’ bij? 

Het kan noodzakelijk zijn dat er studiedagen hierover gegeven worden of 

opleidingen worden gevolgd. International Bachaloreate (IB Education) 

heeft een methode om leerkrachten op te leiden die ‘lerende houding’ 

vanaf de kleuterleeftijd bij kinderen aan te leren. Voor het slagen van de 

projecten is het belangrijk dat het hele team zich dit uiteindelijke meester 

maakt. Dit is geen geringe opgave. Als de Idealabs van NPDL hierin te 

weinig ondersteuning en houvast bieden dienen we te onderzoeken hoe 

die kennis dan wel bij de leerkrachten terecht moet komen. De leerkracht 

doet ertoe! Kennis van de leerkracht is de basis voor de kwaliteit van de 

lessen of projecten. 

NPDL zal dus een hoop uren vragen van het team en het designteam. 

Hiermee dient voor volgend schooljaar ruimte te worden gemaakt in de 

normjaartaak. 

  

http://www.newpedagogies.info/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/PDCA&ei=aQuJVej-PO-N7AaWhJ-oCw&bvm=bv.96339352,d.ZGU&psig=AFQjCNF1_oEKHf4NCYd7NUOW8f0-LE7V8g&ust=1435131074079168
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Communicatie 

Allereerst is op schoolniveau communicatie van het designteam onderling 

van belang. Daarnaast is er overleg tussen de Qind scholen. Dit gaat nu 

nog via de verschillende teams voor HB, techniek en ICT. Overkoepelend 

zal kennis worden gedeeld en zullen de scholen de NPDL projecten op hun 

eigen manier uitvoeren en inpassen in hun lesprogramma. De 

designleaders hebben hierover onderling overleg. De projectleiders 

Annemarie van Es en Lisette Rinke de Wit ondersteunen inhoudelijk en 

organisatorisch op aanvraag van de designleaders. Daarnaast is er op 

bestuursniveau ook een bovenschools designteam (BDT) die de 

deelnemende scholen ondersteunt. 

De rolverdeling van NPDL binnen het bestuur 

 Design leader (BDT): Patricia Houtsma 

Overzicht en coördinatie van de 9 deelnemende scholen 

Contact landelijke organisatie (Marlou) 

Verbinding scholen, bestuur en andere kennisgroepen 

Aansturen overleg bestuursdesignteam 

Overleg projectleiders 

 

 Measure leader (BDT):  Wim van Grol 

Contacten met UVA (Sui) 

Uitzetten onderzoeken 

Inventarisatie resultaten op bestuursniveau 

Delen resultaten 

Overzichten genereren 

 

 Capacity leader (BDT):  Peter Gunneweg 

Communicatie intern extern 

Profilering: Pers, site etc. 

Juridische zaken 

GMR, RvT 

Contactpersoon capacity leaders van scholen 

 

 Innovation leader (BDT):  Vincent 

Heugen 

Kennis delen innovation leaders scholen 

contact externe partners technologie 

Facilitering techniek/applicaties 

Inrichten site 

Inkoop devices (gezamenlijkheid) 

http://www.newpedagogies.info/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mijnschoolinfo.nl/nieuws/raamovereenkomst-stichting-de-haagse-scholen&ei=5AyJVdqmMIS27Ablx4PABQ&bvm=bv.96339352,d.ZGU&psig=AFQjCNGpi9vs4TPi1IFbbdItYLOn33h0Hw&ust=1435131452376886
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De communicatie met ouders over NPDL is een punt dat volgend 

schooljaar ingevuld gaat worden. Op dit moment zitten we nog in de 

opstartfase en wil OBS De Startbaan eerst binnen het team een idee 

krijgen hoe de communicatie, de metingen en de projecten verlopen, 

voordat we ouders hierover inlichten en ouders mogelijk een verkeerd 

verwachtingspatroon krijgen. De oudergeleding van de MR is inmiddels 

wel op de hoogte en zijn enthousiast over deelname aan NPDL. Ditzelfde 

geldt voor nationale en internationale contacten. Uiteraard is de kracht 

van dit project ook dat het landelijk en internationaal draait en wij als 

scholen van elkaar kunnen leren. Om dit op goede en effectieve wijze te 

doen moet eerst de communicatie op school niveau, Qind niveau en 

bestuursniveau goed lopen. De volgende stappen kunnen dan zijn om 

landelijk en internationaal contacten te onderhouden. 

 

Conclusie 

De voorlopige indruk is dat het team positief staat tegenover de invoering 

van NPDL. Kennis blijven doorgeven van designteam aan team is in deze 

fase heel belangrijk. Dit verlangt een focus op NPDL op dit moment en 

gedurende de komende 3 jaar. Op studiedagen en andere 

overlegmomenten dient NPDL dan ook steeds meegenomen te worden. 

 

  

http://www.newpedagogies.info/
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SKINNY PLAN DEEL II (nav de 2-daagse in Brussel) 

Evaluatie in SDT na afloop van ons eerste project: (zie verslag SDT 

vergadering 19-05-2015) 

De rubric ‘samenwerken’ combineert wat moeilijk met creatieve en 

technische opdrachten waarin leerlingen ook veel op zichzelf zaken willen 

uitzoeken. 

 

Bij de keuze voor een project is het dus belangrijk al voor ogen te hebben 

welke rubric je wil gebruiken. 

Door het meten leren de leerkrachten anders kijken naar leerlingen. 

Leerlingen zijn soms bij de 0-meting te hoog ingeschaald. Zijn terug gezet 
in score bij meting 1. 

 
Hoe leg je de voortgang van de ontwikkeling tijdens de lessen vast? Die 

vraag komt ook van de PCA. Voor de leerkracht is het vaak teveel 
multitasken om onder het lesgeven ook te filmen en te fotograferen. Daar 

moeten oplossingen voor worden bedacht. Ook ouders en stagiaires 

zouden hierin een rol kunnen spelen. 
 

Werken met het Vogelaar model is de oplossing niet. Vanaf heden wordt 
hiermee gestopt en worden de roosteruren van de zaakvakken op de 

middagen gebruikt. Als er belangrijke zaken ingehaald moeten worden, 
zoeken de leerkrachten daar zelf ruimte binnen hun rooster voor. Alle 

leerlingen nemen tegelijk deel aan het project. Zo ook de leraren. Dan 
vindt ook direct leren via het “leermeesterschap” plaats.  

 
Het is belangrijk dat regelmatig terugkoppeling met de overige leraren 

plaatsvindt. Zij zijn nog niet betrokken, maar moeten wel regelmatig  van 
de voortgang op de hoogte gehouden worden.  

 

Gezamenlijke visie op leren 

In het voorjaar van schooljaar 2014-2015 is op diverse studiedagen onze 

visie voor de komende jaren met elkaar geformuleerd. De ontwikkelingen 

en keuzes die wij maken binnen de deelname aan het onderzoek NPDL 

moeten aansluiten bij onze gezamenlijk geformuleerde visie op het leren 

van kinderen. Bij iedere stap die wij zetten moet gekeken worden of deze 

stap onze visie ondersteunt.  

http://www.newpedagogies.info/
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Onze gezamenlijke visie luidt als volgt 

Bij het leren verbinden we informatie aan bestaande ervaringen, 

vaardigheden en/of attitude en realiseren daarbij nieuwe kennis. 

Betekenisvolle, prikkelende en uitdagende informatie motiveert leerlingen 

en brengt het leerproces beter en sneller op gang. Voor de jongste 

kinderen geldt dat ze voornamelijk zintuigelijke en motorische informatie 

kunnen verwerken, voordat ze in staat zijn om met talige informatie om te 

gaan. Om dit te bewerkstelligen hanteren we de volgende 

leerproceskernwaarden binnen de stimulerende schoolomgeving op de 

Startbaan: 

 Leren is doelgericht; 
 Leren is op een niveau dat bij jou past, wat jou brengt naar 

een volgende stap; 
 Leren is voordoen, ervaren en ontdekken in een 

betekenisvolle context; 
 Leren is ruimte krijgen om te oefenen; 

 Leren is een persoonlijk proces dat gestimuleerd wordt 
vanuit samenspel en coöperatief leren; 

 Leren is eigenaar zijn van je eigen leerproces; Leren is het 
verwerken van zintuigelijke en motorische prikkels 

 

De visie op pedagogisch klimaat 

Een stimulerende schoolomgeving is naast prikkelend, uitdagend en 

betekenisvol ook een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen om te 

komen tot leren.  

http://www.newpedagogies.info/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.watersportverbond.nl/besturennieuwsbrief/2014/september/cursus-besturen-met-een-visie/&ei=uBCJVb_rCuia7AbK3IL4Ag&bvm=bv.96339352,d.ZGU&psig=AFQjCNHXSFUOZd1VXQ5QmIE6Kf3c4bDZgg&ust=1435132415102819
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OBS De Startbaan biedt leerlingen een veilige gestructureerde 

schoolomgeving door in het dagelijks handelen, de lessen en de 

schoolomgeving de volgende pedagogische kernwaarden te hanteren: 

 Relatie: Leerlingen op de Startbaan voelen zich welkom, 
veilig, gewaardeerd en weten waar ze aan toe zijn; 

 Competentie: Leerlingen op de Startbaan hebben geloof en 
plezier in eigen kunnen en kennen hun eigen talenten; 

 Autonomie: Leerlingen op de Startbaan krijgen de ruimte, 
mogen kiezen en zijn eigenaar van hun leerproces; 

 

Didactisch handelen 

De leerkrachten op OBS De Startbaan maken nieuwe informatie 

betekenisvol, prikkelend, uitdagend en motiveren daarmee leerlingen tot 

leren binnen een veilige en stimulerende school omgeving. Het didactisch 

handelen kenmerkt zich door de volgende didactische kernwaarden binnen 

alle leeractiviteiten: 

 Stellen van (persoonlijke) uitdagende doelen;  
 Van onderwijzen naar ondersteunen met behulp van het 

directe instructiemodel;  
 Inzetten van coöperatieve structuren om ten behoeve van 

het leren van en met elkaar;  
 Rekening houden met de verschillende instructiebehoeften 

en leerstrategieën van de leerlingen;  
 Betrokkenheid creëren door aan te sluiten bij de 

belevingswereld en de beginsituatie van 
leerlingen en interactie te stimuleren; 

 Speels/spelmatig  onderwijzen en 
spelbegeleiding bij de kleuters 

 Feedback geven 
 

Pedagogisch handelen: 

Op OBS De Startbaan is sprake van een veilig pedagogisch klimaat. Dit 

wordt gecreëerd door de drie pedagogische kernwaarden (relatie-

competentie-autonomie) in balans terug te laten komen binnen het 

pedagogisch handelen van de leerkrachten. Het pedagogisch handelen 

kenmerkt zich door de volgende pedagogische kernwaarden binnen alle 

leeractiviteiten: 

 Leerlingen worden ‘gezien’. Leerkrachten zijn op de hoogte 

van de individuele onderwijsbehoeften en talenten; 
 Leerlingen worden gestimuleerd een volgende stap te maken 

zowel op cognitief als sociaal vlak;   

http://www.newpedagogies.info/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://d2d665fk1gw9oe.cloudfront.net/30/8b/i64523056._szw270h3500_.jpg&imgrefurl=http://www.krachtcoachingentraining.nl/166746646&h=177&w=270&tbnid=WpEmuVdDlYq_4M:&zoom=1&docid=U_M4unnLsOejZM&ei=rBKJVbfNB8a17gbNhZe4Cw&tbm=isch&ved=0CDEQMygSMBI
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 Successen van individuele leerlingen en de groep als geheel 

worden gevierd; 
 Er is sprake van een duidelijke dag- en lesstructuur waarin 

de met de leerlingen geformuleerde regels worden 

gehandhaafd; 
 De leerkrachten zijn een voorbeeld in het respectvol omgaan 

met elkaar en begrip tonen voor een ander en stimuleren dit 
bij de leerlingen middels samenspel en samenwerken; 

 

Leerstofaanbod 

De leerstof voldoet aan de kerndoelen en is afgestemd op de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daar waar nodig wordt het aanbod 

afgestemd voor individuele leerlingen (ontwikkelperspectief).  

Het leerstofaanbod  kenmerkt zich door de volgende leerstofkernwaarden 

binnen alle leeractiviteiten: 

 Het leerstofaanbod voldoet aan de kerndoelen en de 

inhouden vanuit de referentieniveaus;  
 Het leerstofaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoeften, 

de belevingswereld en het niveau van de leerlingen en is 
daarmee een uitdaging voor ieder kind; 

 De vakken Rekenen, Taal en Lezen vormen de basis van de 
leerstof en worden doelgericht aangeboden en bereiden de 

leerlingen optimaal voor op de volgende stap;  
 Het extra curriculum stimuleert de kennis van de wereld, de 

vreemde talenontwikkeling en de individuele talenten; 
 Het leerstofaanbod is van deze tijd en gaat in op de 

benodigde 21 eeuwse vaardigheden. 

 

De leeromgeving 

OBS De Startbaan biedt leerlingen een stimulerende leeromgeving. Deze 

leeromgeving biedt structuur en veiligheid en is tegelijkertijd prikkelend 

en uitdagend. De kernwaarden m.b.t. de leeromgeving zijn: 

 Mogelijkheid bieden tot samen leren, ervaren en ontdekken; 

 Uitdagende materialen: van deze tijd, zelfsturend en digitaal; 
 Gestructureerd en veilig; 

 Biedt ondersteuning aan taal, rekenen en (persoonlijke) 
leerdoelen; 

 ICT als hulpmiddel.  
 

http://www.newpedagogies.info/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.magicalmaths.org/wp-content/uploads/2012/12/ict-computer-science-computing-6.jpg&imgrefurl=http://ict-slagvaardig.webnode.nl/&h=1200&w=1800&tbnid=ztoBYqG_Xecy4M:&zoom=1&docid=heqe4HBDG4pxwM&ei=ZxSJVdrLLYrg7Aa2xbuACQ&tbm=isch&ved=0CEMQMygPMA8
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De organisatie 

Om optimaal bij te dragen aan het leren van de leerlingen, hanteert OBS 

De Startbaan de volgende kernwaarden voor de organisatie van het 

onderwijs: 

 Transparantie in rollen, taken en verantwoordelijkheid voor 
ieder teamlid, externe partner, ouder en leerling; 

 Transparantie in afspraken door deze vast te leggen in 
protocollen; 

 Handhaven en borgen van afspraken door observaties en 
gesprekken; 

 Werken volgens de PDCA cyclus; 
 Leren van en met elkaar op alle niveaus; 

 Instructie op 3 niveaus om te voorzien in de 
onderwijsbehoeften; 

 

Wat vraagt dit van ons als team? 

Het gedachtengoed van NPDL sluit naadloos aan op de door ons 

geformuleerde, hier boven genoemde  visie en bij het, door DHS 

geformuleerde ambitiestatement 2015-2019. 

Wanneer je als team een grote verandering wilt bewerkstelligen, moet je 

elkaars kwaliteiten goed kennen. Je moet weten hoe een ieder denkt en 

welke bijdrage een ieder kan leveren aan de verandering. We leren van, 

door en met elkaar.  

Op de studiedag van 4 april j.l. hebben we 

teambreed gekeken, a.d.h.v. de film Alfabet, hoe 

iedereen aankijkt tegen de bewegingen die er 

momenteel wereldwijd  zijn in het onderwijs. Daar is 

een eerste gesprek over gevoerd. Nog niet alle 

standpunten zijn  tijdens dit gesprek even  helder 

naar voren gekomen, maar een eerste begin is 

gemaakt. 

In de presentatie van 4 april s duidelijk gemaakt wat de kenmerken zijn 

van een goed team: 

1. Doel: Gezamenlijke doelen en focus. Iedereen is  verantwoordelijk 

en draagt de gezamenlijke visie uit. WHY!! 
2. Kennis en kunde: Diverse talenten en vaardigheden. Dit bevordert 

de efficiëntie van het team. 
3. Leiderschap: Goede leider laat  kracht van ieder teamlid tot zijn 

recht komen. 

http://www.newpedagogies.info/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/basketball-hoop-swoosh-clipart&ei=5hWJVZzfN6Wc7ga4ioLYBw&psig=AFQjCNFL7X6vRCU1yS9xeArK_Bw-ZZRhvg&ust=1435133696480511
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4. Rolverdeling: O.a. coördinator, brononderzoeker en uitvoerder. 

Teams waarin alle teamrollen vertegenwoordigd zijn het beste. 
5. Diversiteit: Variëteit = succesfactor. Benutten van de verschillen 

tussen de collega’s Verschillende perspectieven. Mening durven 

geven. 
6. Communicatie: Goed georganiseerde informatiestroom: Iedereen 

weet wat er speelt 
7. Respect: Respect voor teamlid en persoon. Pas echt goed bij 

directe kritiek en conflicten durven aangaan. 
8. Middelen: Ruimte, computers… 

9. Reflectie: Regelmatig stilstaan bij functioneren: betere planning, 
signalen uit omgeving, oog voor de lange termijn. Bovendien leren 

ze van fouten.  
 

Why?  

Als team moeten wij onze gemeenschappelijke visie 
uitdragen. Zijn wij met zijn allen doordrongen van het 

WHY? Waarom willen we NPDL implementeren? Waarom 
is het zo belangrijk voor ons als team en voor ons als 

school? 
- Via een ronde tafelgesprekken met een werkvorm, 

bv een mindmap maken van NPDL.  
- Zeggen we allemaal hetzelfde? 

- Bedoelen we allemaal hetzelfde? 
 

Wanneer het ‘Why’ helder is moeten we tijdens een gezamenlijke 

studiedag, gedurende het schooljaar 2015-2016, met elkaar formuleren 
waar we over 4-5 jaar willen staan als we onze visie en de doelen NPDL 

voor ogen nemen. Wij moeten de keuze maken of we dat zelf doen of een 
externe medewerker inhuren,  op een zelfde de wijze waarop ook de 

directies van de 6 Qind-scholen dat hebben gedaan.  
 

Formuleren wat onze toekomst is (een stip aan de horizon), wat de 
realiteit is en welke kloof we gezamenlijk te overbruggen hebben. 

- Wat zien we, als NPDL in onze school geïmplementeerd is, wanneer 
je onze school binnen loopt? 

- Wat zie je dan in klassen wanneer je die bezoekt? 
- Welk leerlinggedrag zie je in de school? 

- Welk leerkrachtgedrag zie je dan in de school? 
- Hoe gaan we dit bereiken? 

- Wat is hiervoor nodig? 

 
En dit alles in het licht van onze visie. 

 

http://www.newpedagogies.info/
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De doelen geformuleerd in deel I van dit plan blijven het komende 

schooljaar gehandhaafd. 

 Lerarenteam scholen in projectmatig onderwijs. 

 Leerlingen uitdagen en motiveren en eigenaarschap en zelfsturend 

leren stimuleren. 

 Het aanleren van een houding van een ‘lerend mens’ en ‘een leven 
lang leren’. Hieronder valt implementatie van de 6 Cs van het NPDL 

programma. Begonnen wordt met de C van ‘samenwerking’. 
 

NPDL op inhoud, de diepte in! 

 

Wanneer alle neuzen dezelfde kant op staan en iedereen is doordrongen 

van het ‘Why’ kunnen we inhoudelijk op NPDL onderdelen verder. Bekend 

is wat een goed team is, wat de visie is en wat de toekomst is.  

Wat is onze “boom op de weg”.  

Wat is de realiteit en wat houdt ons tegen? 
Via diverse werkvormen brengen we tijdens de studiedag van 25 juni 

2015 onze belemmeringen in kaart: 
- Mogelijke oplossing zoeken voor de belemmeringen, 

- Kent en herkent  iedereen deze belemmeringen? 

- Doelen stellen 
- Faciliteren in…. (materialen, scholing, tijd) 

- Dit op een wijze zoals wij die zelf ervaren hebben op 7 en 8 april in 
Brussel. 

 
Met behulp van diverse korte filmpjes over Diep Leren, die staan op de 

Deep-Learning HUB, (http://dlh.newpedagogies.org) leerkrachten dieper 
in NPDL brengen. Dit via diverse werkvormen en tafelgespreken. 

Vragen die centraal staan  zijn : 
- Wat is diep leren? 

- Wat zie je dan? 
- Waarom is dat wel/geen diep leren? 

- Wat is er nodig om dit te kunnen doen? (teambreed en/of 
individueel) 

- Hoe kun je dit inbouwen in je lessen? 

http://www.newpedagogies.info/
http://dlh.newpedagogies.org/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://walsprong.nl/?p%3D1051&ei=gIWJVYjhNqPC7gad_4L4Aw&bvm=bv.96339352,d.bGg&psig=AFQjCNHemhFf4JB60MhLs3Fs8HJjzPlYtg&ust=1435162352344096


 
 
 
 
 
 

 
18 

Rubrics 

Van hieruit werken we verder de diepte in door op de studiedag van 25 

juni 2015 met de rubrics aan de slag te gaan. (samenwerken, 

communicatie, kritisch denken en burgerschap). 
Wat zijn die rubrics precies en waaruit bestaan zij.  

Om de rubrics goed te leren kennen passen we de werkvorm toe zoals wij 
die in Brussel hebben gedaan. 

- In een tafelgroep horizontaal een rubric bestuderen. Aan elkaar 
vertellen. Vervolgens (mogelijk eigen)  filmpjes kijken en vragen 

waar op de rubric de leerling in de ontwikkeling zit. (voorkeur 
uitwerken van drie verschillende rubrics, t.w.: samenwerken, 

communicatie, kritisch denken en burgerschap.) 
- Wat heb je als leerkracht nodig om de rubrics toe te passen in je “te 

ontwikkelen” lessen. 
- Wat doen wij al in onze school, wat is er al zichtbaar? 

 
Op de studiedag van 15-9-2015 worden 

daadwerkelijk lessen ontworpen waarin de 

rubrics zichtbaar zijn. Onder begeleiding van de 
innovation en capacity leader zal het team, door 

gebruik te maken van Bloom en Meervoudige 
Intelligentie, een werkgrid ontwikkelen om de 

lessen tijdens  de Kinderboekenweek van 
oktober 2015 in de gehele school op de NPDL 

wijze vorm te geven. Lessen worden uitgevoerd 
en later geëvalueerd.  

 
Van hieruit kunnen we in de loop van het schooljaar dezelfde wijze 

toepassen met de school rubrics, zodat we de vordering school breed in 
kaart kunt brengen. 

Na afronding hiervan kunnen we op dezelfde wijze de 
leraar assessments in gaan vullen en antwoord krijgen 

op je persoonlijke vraag: 

- Waar sta ik als persoon? 
- Wat heb ik nodig om de volgende stap te maken?  

 
Op basis van een plan “stip aan de horizon” kunnen we een driejarenplan 

verder uitwerken met (jaar)doelen en activiteiten. 
 

Daar deelname aan NPDL een zoektocht is en wij als SDT-leden ook 
steeds geschoold worden tijdens de idealabs, is dit Skinny plan steeds een 

plan voor bepaalde tijd. Gedurende de tijd zal het plan steeds geëvalueerd 
en aangepast worden. 

 

http://www.newpedagogies.info/
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Voor het schooljaar 2015-2016 zijn er momenteel 2 projecten vastgesteld, 

t.w.: 
- Kinderboekenweek 

- Deelname Stroom project Vrede en recht Madurodam 
  

http://www.newpedagogies.info/
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SKINNYPLAN DEEL III (nav 2 daagse in Amersfoort) 
In het schooljaar 2015-2016 gaan we met de volgende groepen aan de 

slag met het zelf lessen ontwerpen die diep leren bewerkstelligen: 

- Groep paars van Sabah (alleen) 

- Groep 3a van Marjolijn (begeleiding van Annemarie) 

- Groep 3b van Leonie (alleen) 

- Groep 8 van Linda (begeleiding van Annemarie) 

Na de Kerstvakantie starten we eventueel nog met een andere groep, dit 

is afhankelijk van de vaardigheden van bovenstaande leerkrachten. 

We trainen dat schooljaar dus minimaal 4 leraren in het zelf ontwerpen en 

uitvoeren van lessen NPDL. Het einddoel voor schooljaar 2015-2016 is dat 

er minimaal 3 leerkrachten zelfstandig lessen kunnen ontwerpen en 

uitvoeren. 

Deze 3 leerkrachten worden in het schooljaar 2016-2017 ingezet om 

collega leraren op de werkvloer te ondersteunen in het ontwerpen van de 

lessen. Annemarie blijft leerkrachten ondersteunen in de uitvoering van de 

lessen.  

We draaien het schooljaar 4 projecten. De projecten gaan ca. 8 weken 

duren. De perioden waarin de projecten plaatsvinden zijn als volgt: 

 Augustus 2015 t/m oktober 2015 (Kinderboekenweek) 

 November 2015 t/m februari 2016      thema: ????? 

 Februari 2016 t/m april 2016      thema: ????? 

 Mei t/m juni: Het doel is om hier iedereen een klein thema, zelfstandig 

te laten draaien. 

Er staan 2 thema’s vast voor 2015-2016, t.w:  

1. Kinderboekenweek met als thema 

“wetenschap en technologie” 

2. Vrede en recht.  

 

We plannen 8 SDT vergaderingen over het gehele schooljaar. 4 Daarvan 

zijn combi-vergaderingen met de leerkrachten die de lessen uitvoeren in 

de groepen. Alle nieuwe thema’s worden voorbereid volgens de stappen in 

het logboek. Bij alle vergaderingen waarin lessen ontwikkeld worden, 

moet het logboek direct ingevuld worden. De measure leader bewaakt dit 

proces. 

http://www.newpedagogies.info/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ict-edu.nl/icte-projecten/overige-projecten/&ei=sYuJVcC-KOmz7gbHrpi4DA&psig=AFQjCNGfS6f34O1ZDkkdhRpQplNGTDwgQA&ust=1435163861356213
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Op de studiedag van 25 juni a.s. moeten de 2 rubrics  “samenwerken” en 

“communiceren” uitgewerkt gaan worden. We gaan dus een rubric 

toevoegen in het schooljaar 2015-2016. 

Gedurende het schooljaar 2015-2016 zal ook een visievergadering 

gepland worden: Waar willen we heen! (Stip op de horizon).  

 

http://www.newpedagogies.info/

