
 Uitwerken, op papier, de verdeling van de vakgebieden 

Rekenen: Lize.  

Taal/Spelling: Els. 

Lezen: Yannick en Melissa. 

Flexlokaal: Yvonne en Samantha. 

 Uitwerken, op papier, hoe kinderen kunnen zien welke doelen er komende 

week aan bod zijn  

Grote poster in het lokaal met de doelen van de week.  

Instructieplanner combineren met de doelen van de vakken: taal, spelling en 

rekenen. Op de achterkant staat een persoonlijke planner die ze zelf in kunnen 

vullen.  

 Uitwerken, op papier, hoe kinderen instructies kunnen kiezen of hier naar 

begeleid worden. Zie format zoals gemaakt door Saskia en Lize  

Mentorgesprekken op vrijdag, zodat het gehele cluster bij zijn mentor is. In de 

middag een spelcircuit. Daarnaast kunnen Samantha en Yvonne groepjes kinderen 

uit de clusters halen voor een extra instructie of een verdieping. Kinderen die 

afwezig zijn geweest kunnen de doelen inhalen die ze gemist hebben. 

Clusteroverleg vindt plaats op donderdag. De opvallende en leuke momenten  

worden gedeeld, zodat je een geheel beeld kan krijgen over je eigen cluster. En 

het volledig in te kunnen vullen van het instructierooster.   

 Brainstorm en concept uitwerking gebruik en inrichting klassen en hal  

Lokaal indeling: 

Els Lokaal van Saskia 

Lize Lokaal van Mariska 

Yannick Lokaal van Marja  

Yvonne en Samantha Lokaal van Henriëtte 

 Inrichting wordt persoonlijk wel naar het vakgebied. Het lokaal ademt het 

vakgebied door middel van materialen, posters en inrichting.  

 Iedereen materialenkastjes. Wat er in gaat is per vakgebied verschillend. 

 Iedere leerling een eigen map.  

 Lokaal is voorzien van een verkeerslicht, timer, praatmeter.  



 Volledige voorbereiding, op papier, gouden week (inplannen invullen 

rapportfolio) na de zomervakantie 

Gouden weken Begin van de dag en na de lunch een kwartier spelletjes uit het 

gouden weken boek. Clusteroverstijgend worden er activiteiten georganiseerd.  

Rapportfolio  3 keer per jaar vastgelegd in de jaarplanner door de kinderen. 

   1 keer per week leerkracht. 

 Volledige uitwerking eerste thema WO (duur 6 weken, leidraad Naut, 

Meander en Brandaan) 

Het thema Beroepen 

Yannick verbindt de kerndoelen. 

Els Geschiedenis. 

Yannick Drama, Muziek. 

Lize Tekenen, Techniek. 

Yvonne Handvaardigheid, Engels. 

Samantha Aardrijkskunde, Natuur. 

Melissa Natuur. 

Gezamenlijke onderzoekende opdracht die 6 weken lang wordt uitgewerkt door 

middel van een onderzoeksvraag en randvoorwaarden. Dit vindt plaats op de 

vrijdagmiddag.   

 Roosters, pauzetijden en buitenspeelrooster uitgewerkt op papier  

Buitenspelen 12:15 buitenspelen 

Eten en drinken 12:30 middag eten 

 Voorstel welke collega doorwerkt in de herfstvakantie en elders vakantie 

opneemt 

Els werkt door in de vakantie en neemt elders vakantie op.  


