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Inleiding 

In mei 2018 heeft het team een start gemaakt met het formuleren van een collectieve ambitie. 

De ambitie heeft rechtstreeks consequenties voor het didactisch handelen op OBS De Drift. 

Tevens is de beschreven ambitie het uitgangspunt bij het schrijven van de missie en visie die 

onderdeel wordt van het schoolplan 2019-2023.  

De hieronder genoemde collectieve ambitie is verweven met dit document en onze 

schoolcultuur.  

Welke vaardigheden vinden wij belangrijk: 

Respect voor de mensen en dingen om je heen, plezier; veel aanbod, diversiteit in activiteiten 

en talentontwikkeling, eigen mening en eigen keuzes kunnen maken, opkomen voor jezelf en 

anderen, ontplooien in eigen tempo, zelfvertrouwen, motivatie, leerattitude, 

doorzettingsvermogen, samenwerken, alle leerlingen moeten leren - leren, de lat hoog leggen 

om de leerlingen uitdagingen te bieden, zelfredzaamheid, eigenaarschap. 

Zelfvertrouwen, ‘ik doe er toe’, verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijk zijn, 

eigenheid/eigen mening (respectvol), zelfstandigheid, goede werkhouding, onderzoekende 

houding, open zijn, kunnen presenteren, ambitie hebben en wederzijdse verwachting.  

Eigen verantwoordelijkheid, samenwerken, zelfstandig, weerbaar, algemene kennis/interesse, 

sociaal, respect 

Kernwoorden vanuit de visie: 

Prettige omgeving, rust en orde, ontwikkeling op eigen niveau, iedereen is uniek, een veilige 

plek, sterker door actief samenwerken en verantwoordelijk. 

Samen spelen, samen leren, een basis, veilig, sterk! 

Hoe kun je van methode gericht naar meer doelgericht en kindgericht onderwijs gaan?  

 

Hoe kun je als leerkracht beter aansluiten bij de behoeften van een kind en kun je voor ieder 

kind het juiste onderwijs gaan bieden. Oftewel hoe kunnen we meer doelgericht gaan werken 

met kinderen en het kind meer eigenaar maken van zijn of haar leren. Om hiermee gericht aan 

de slag te kunnen gebruiken wij ons document didactisch handelen op obs De Drift. Vanuit dit 

document zullen we stapsgewijs richting het kindgericht onderwijs gaan werken. 

Startdocument didactisch handelen op OBS De Drift.  

 

-  Kind staat centraal 

-  Het maximale uit de talenten van de kinderen halen  

 

Uitgangspunten 

-  De basis bestaat uit het werken met het ADIM en het toepassen van convergente 

differentiatie. 
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-  Alle leerlingen kunnen zelfstandig werken en beheersen eenvoudige vormen van 

coöperatief leren 

-  De leerkracht werkt voorspelbaar, planmatig, transparant en volgt de cyclus Plan Do 

Check Act.  

 

Uitwerking 

 

Leerstofjaar planning 

De leerling verblijft 8 jaar op de basisschool. Het leerproces is verdeeld over een aantal jaren. 

De afstemming van leerdoelen en leerinhouden is zodanig dat er sprake is van een doorgaande 

lijn over 8 jaar. De leerkracht van een groep is verantwoordelijk voor een deel van de 

doorgaande lijn. Voor aanvang van het nieuwe schooljaar maakt de intern begeleider een 

leerstofjaar planning voor de hele school. Deze wordt ontleend aan de jaarplanning van de 

SLO-leerdoelen/ schatkistmethode doelen (groepen 1 en 2) en de methoden (groepen 3 t/m 

8). Deze planning helpt de leerkracht om na te denken over de ‘spreiding van leerdoelen’ over 

het jaar en biedt de mogelijkheid om extra ‘herhaling’ in te plannen. Tenminste twee keer per 

jaar beoordeelt de leerkracht of de planning van de leerstof wordt gehaald of dat bijstellingen 

nodig zijn. 

 
Instructie  
De leerkracht die alles van leren weet is zich ook bewust van de kracht van goede instructie. 
Op o.b.s. De Drift wordt de instructie gegevens op basis van ADIM. Uit onderzoek blijkt dat 
uitvoering van de instructie op een hoog niveau leidt tot hogere leeropbrengsten bij 
leerlingen.   
  
De belangrijkste elementen van effectieve instructie zijn (Marzano):  

1. Het noemen van het leerdoel.  
2. Nieuwe kennis te stapelen op oude kennis.  
3. De leerling zelf verantwoordelijk maken voor het behalen van het leerdoel.   
4. De leerling laten reflecteren of het leerdoel is gehaald.  
5. Procesgerichte feedback.   

  
De effectieve leerkracht weet deze elementen steeds terug te laten komen. In elke situatie en 
op elk moment van de dag. Afhankelijk van het type les (start blok, leerkracht gebonden, 
herhalingsles) worden specifieke fasen meer benadrukt.  
 
Voor de vakgebieden technisch lezen, rekenen, taal en begrijpend lezen werken we groeps- 
doorbrekend. Dit houdt in dat leerlingen aansluiten bij de instructie op het niveau dat het best 
passend is bij hun onderwijsbehoeften. De leerkrachten zorgen ervoor dat de lesroosters op 
elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kunnen de leerlingen aansluiten in andere jaargroepen. 
 
Waar mogelijk maken we gebruik van geclusterde instructies. Aan het begin van de dag krijgen 
de leerlingen een instructie van rekenen, taal en spelling waarna ze zelfstandig aan de slag 
gaan met de verwerking. Hiermee proberen we het vermogen om te plannen, eigen 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap te vergroten. De inzet van geclusterde instructie is 
afhankelijk van de lesinhouden en groepssamenstelling. 
 

Zelfstandig werken 
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De leerkracht weet het zelfstandig werken maximaal te benutten en weet daardoor te 

bereiken dat het zelfstandig werken bijdraagt aan: 

-  meer instructie tijd voor de groep leerlingen die dat nodig hebben 

-  het leren kiezen en plannen door leerlingen  

-  de ontwikkeling van een positieve zelfstandige leerhouding door de leerlingen 

-  meer verantwoordelijkheid voor het eigen (leer)gedrag van de leerling 

-  het komen tot zelfstandig leren.  

 

Afspraken over de doorgaande lijn zelfstandig werken.  

Binnen de school is er een doorgaande lijn zelfstandig werken. De leerkracht bewaakt de 

afspraken die hierover zijn gemaakt en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden om met 

dag-/weektaken en klaar-opdrachten het zelfstandig werken te stimuleren en te ontwikkelen.  

 

Tijdens het zelfstandig werken wordt de (digitale) timetimer, het signaal van uitgestelde 

aandacht (groep 3 t/m 8 groepskubus) gebruikt. De digitale timetimer geeft de duur van het 

zelfstandig werken weer. Het signaal van uitgestelde aandacht geeft aan of de leerkracht wel 

(groen) of niet (rood) gestoord wil/mag worden.  

 

In de groepen 3 t/m 8 gebruiken de leerlingen tijdens het zelfstandig werken een leerling-

blokje. De naam van de leerling staat op het blokje. Dat blokje hebben de leerlingen in hun 

vak. De kinderen gebruiken het blokje op de volgende manier: 

-  kleur rood: zelfstandig werken, niemand storen. 

- kleur oranje: zelfstandig werken, geen klasgenoten storen, er mag een vraag worden 

gesteld aan de leerkracht (blokje mag op vraagteken worden gezet). 

- kleur groen: open, overleggen met andere leerlingen mag, andere leerlingen helpen 

mag. 

- vraagteken: ik heb een vraag, kan juf/meester mij helpen. 

 

De leerkracht maakt actief gebruik van de mogelijkheden om de leerlingen zelfstandig te laten 

werken. Het gebruik van de kleuren en het gedrag dat erbij hoort wordt elke dag geoefend/ 

gebruikt. 

Opbouw van de pedagogische en proces doelstellingen van het zelfstandig werken 

Groep 1, 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5, 6 Groep 7, 8 

regels trainen 

 

dagritme -

kaarten/planbord 

 

taak(jes) uitvoeren 

 

leren kiezen 

 

uitgestelde 

aandacht 

 

probleem oplossen 

 

materiaal beheren 

 

dagtaak op 

planbord  

 

werken in het 

schrift  

 

weekrooster (extra 

opdrachten) 

 

leren helpen 

 

zelfevaluatie 

dagtaak op papier  
 

blokplan rekenen 

 

presentaties 

 

zelfcorrectie 

 

tijdmanagement 

 

dag plannen 

 

samenwerken 

weektaak 

 

blokplan rekenen 

 

zelfcorrectie 

 

huiswerk 

 

presentaties 

 

samenwerken 

weektaak 

 

blokplan rekenen 

 

studie-afspraken 

 

zelfcorrectie 

 

huiswerk 

 

project opzetten en 

uitvoeren 

 

presentaties 
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samenwerken  

dagdeel plannen 

 

samenwerken 

 

samenwerken 

 

leren leren  

 

Groep 1 en 2 

In groep 1 en 2 kunnen de leerlingen aan de hand van de dagritme kaarten zien welke 

activiteiten er die dag op het programma staan. Wat betreft een weektaak worden er voor 

groep 1 twee taakjes/ werkjes en voor groep 2 drie taakjes/ werkjes per week aangeboden als 

weektaak. De leerlingen mogen zelf bepalen op welke dag zij deze werkjes doen. Wanneer ze 

klaar zijn worden ze afgetekend op het taakbord middels een magneetje. Soms komt het voor 

dat er te weinig tijd is die week om de werkjes/ taakjes af te krijgen, dan blijft dat werkje/ 

taakje staan voor de week erop en zal deze aangevuld worden met andere werkjes/ taakjes. 

De werkjes/ taakjes worden door de leerkracht gekozen aan de hand van de SLO doelen en/of 

passende bij het thema waaraan gewerkt wordt. 4 keer per jaar wordt een thema van de 

methode schatkist gebruikt met de daarbij behorende doelen. 

Groep 3 en 4 

De leerlingen van groep 3 en 4 werken met een dagtaak. Voor groep 3 is deze terug te vinden  

op het planbord. Hierop staat voornamelijk lezen. Naar mate het schooljaar vordert wordt 

deze steeds verder uitgebreid. Na een instructiemoment kunnen de kinderen zelfstandig de 

verwerkingsactiviteiten maken. Bij de opdrachten staat aangegeven of deze moeten of mogen, 

of leerlingen de opdracht samen mogen doen (doormiddel van smileys) of dat de leerlingen 

vooraf nog instructie krijgen (doormiddel van een rood kruis). De opdrachten die mogen staan 

vaak meerdere dagen op het bord. Naast lezen worden ook de zelfstandige rekenlessen of 

rekenopdrachten op het planbord gezet. Wanneer er over een thema gewerkt wordt waar 

zelfstandige activiteiten bij horen worden deze toegevoegd op het planbord.  

 

Op de dagtaak van groep 4 staat voornamelijk voor taal, spelling, rekenen, schrijven. Deze 

krijgen de leerlingen op papier, de zogenoemde taakbrief. De lessen die de leerkracht die dag 

met taal, spelling en rekenen behandelt staan hier ook op. Op deze manier weten de leerlingen 

wat er gaat komen die dag en kan de leerkracht instructies clusteren. Ook opdrachten die 

horen bij een thema staan op de taakbrief. De werkwijze is hetzelfde als bij groep 3, maar dan 

op papier. Verschil is wel dat de leerlingen aankruisen wat ze gedaan hebben. 

  

Niet elk kind werkt even snel en komt zo overal aan toe. Hiervoor doet de leerkracht 

aanpassing op individueel niveau. Daarnaast zorgt de leerkracht ervoor dat leerlingen bewust 

een keuze maken in de activiteiten; wat vind je moeilijk, wat moet je extra oefenen etc.  

Groep 5 en 6 

In groep 5 en 6 wordt gewerkt met een weektaak. Hierop staan niet meer de reguliere lessen, 

maar staat extra oefenstof of lessen van de zaakvakken die nog afgemaakt moeten worden. De 

taken zijn verdeeld in verplichte taken en keuzetaken. De keuzetaken staan meerdere weken 

op de weektaak. Met een kruisje wordt hierbij aangegeven welke taak ze die week mogen 

doen. Ondanks dat de weektaak voor de hele groep geldt kunnen er inhoudelijke keuzes 

gemaakt worden op individueel niveau. In het begin van groep 5 is het werken met de 

weektaak nieuw. De leerkracht begeleidt de leerlingen in het werken met de weektaak. Soms 

komt het voor dat de verplichte stof niet af is.  
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Groep 7 en 8 

In groep 7 en 8 wordt, net als in groep 5 en 6, gewerkt met een weektaak. Deze krijgen de 

leerlingen aan het begin van de week op papier. Ook voor groep 7 en 8 geldt dat de weektaak 

wordt gevuld met extra oefenstof of het afmaken van lessen. De stof is verdeeld over 

verplichte taken, waarbij wordt aangegeven wanneer de taken af moeten zijn, en extra taken. 

Leerlingen die aan het eind van de week of op het genoemde moment de verplichte taken niet 

af hebben nemen dit als huiswerk mee naar huis en leveren dit na het weekend weer in. 

 

De leerkracht die werkt op OBS De Drift werkt vanuit leerdoelen en let vooral op de kwaliteit 

van de procesgerichte feedback. 

 

Concreet betekent dit dat de doelenposters voor de vakgebieden taal, rekenen en spelling 

zichtbaar in de klas hangen.  

Er wordt elke morgen en middag voldoende tijd ingeruimd voor terugkoppeling waardoor 

wordt vastgesteld of het leerdoel is gehaald. De leerling krijgt feedback op zijn of haar leren. 

Dus na de vraag ‘hoe ging het’ volgt ook de vraag: ‘wat heb je geleerd’ en ‘hoe heb je de 

oplossing gevonden’?  Elke dag staat de leerkracht stil bij de wat en hoe vragen.  

De terugkoppeling vindt dagelijks plaats. Als de terugkoppeling wordt overgeslagen loopt de 

leerwinst voor een groot deel naar buiten en verdwijnt.   

Eigenaarschap – de leerling is eigenaar van het eigen leerproces.  

Er wordt gewerkt op een manier waardoor de leerling meer en meer zich eigenaar voelt van 

zijn eigen leerproces en ontwikkeling. Leerdoelen binnen het vakgebied rekenen worden met 

de leerling besproken. Het gemaakte werk wordt zoveel mogelijk nagekeken door de leerling 

zelf. In de groepen 1 en 2 wordt het werk met ontwikkelingsmateriaal door de leerlingen 

onderling gecontroleerd.  

 

Rekenen 

Bovenbouw doet eerst les 13 daarna kunnen kinderen zelf kijken of ze meedoen met instructie 

of niet. Groep 4 begint vanaf januari met werken vanuit doelen.  

In groep 7 en 8 is methode 1 doel per les, bij de andere groepen niet. Groep 3-4 en 5-6 hebben 

methode geclusterd tot 1 doel per les. De bloktoets wordt vanaf groep 3 afgenomen en in 

PlanB2 ingevoerd. 

 

Voor de leerling wordt een programma geschreven tot de toets. Hiervoor kunnen de 

herhalingsbladen/remediërende bladen worden gebruikt. Het programma na de toets is 

afhankelijk van het resultaat op de toets en de analyse van de resultaten door de leerkracht. 

 

Let op: De uitkomst van de vooraf toets wordt met de leerling besproken. De leerling benoemt 

zelf zijn/haar leerdoelen die nog niet of onvoldoende worden beheerst en bedenkt met de 

leerkracht welke instructie en oefenstof nodig is om de leerdoelen te halen. Leerlingen met 
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hetzelfde leerdoel worden geclusterd. Nadat er een periode wordt afgerond wordt er aan 

reparatiedoelen gewerkt.  

 

Extra werk 

Afhankelijk van behaalde resultaten, per vakgebied, wordt ingezet op herhaling van de 

aangeboden doelen of verdieping. De verdieping kan bestaan uit een project, ander vakgebied 

of levelwerk. De keuze hiervoor wordt gemaakt in overleg met de leerling. Hierbij neemt de 

leerkracht een coachende rol aan. Dit wordt vastgelegd in PlanB2. 

Zelfcorrectie 

In alle groepen wordt gebruik gemaakt van zelfcorrigerende leermiddelen. 

De leerlingen vanaf groep 3 kijken vanaf januari het werk voor zover mogelijk zelf na. Het 

streven is zelfcorrectie als instrument om de leerling te laten leren en zelf verantwoordelijk te 

laten zijn voor de eigen prestaties. De mate van zelfcorrectie is kind afhankelijk. De leerkracht 

is in beeld als de leerling te veel fouten maakt en/of niet leert van het zelf nakijken. Dit vraagt 

van de leerkracht een actieve houding. Elke leerling kijkt regelmatig na onder het wakend oog 

van de leerkracht. Zelf fouten corrigeren wordt ook als vaardigheid geoefend door de 

leerlingen. De leerkracht bewaakt of leerlingen op een leerzame manier gebruik maken van 

zelfcorrectie.    

 

Coöperatief leren 

Het kenmerkende van coöperatief leren is directe interactie tussen de leerlingen in een 

groepje; 

- in de uitwisseling van gedachten, ideeën en opvattingen zit de leerwinst;  

- het creëren van wederzijdse afhankelijkheid: de opdracht wordt door de leraar zo 

geformuleerd dat de groep alleen succes kan hebben als alle leden van de groep zich 

inzetten en een bijdrage leveren;  

- individuele verantwoordelijkheid; elke leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen 

leren en gedrag, niet alleen het groepsresultaat telt, elke leerling wordt ook 

persoonlijk beoordeeld op prestaties.  

 

Het gaat om het (bewust) samenwerken van goede en minder goede leerlingen in tweetallen 

of kleine groepjes. De kinderen ondersteunen en helpen elkaar en zoeken samen naar 

oplossingen voor problemen. Zwakke leerlingen profiteren van de aanmoediging, uitleg en 

hulp van medeleerlingen. Ook goede leerlingen profiteren van het samenwerken in een 

heterogene groep: door anderen te helpen, bereiken ze beheersing van de stof op een hoger 

niveau. Bovendien neemt de effectieve leertijd toe wanneer de leraar gebruik maakt van het 

vermogen van leerlingen om elkaar te helpen. Het gaat bij coöperatief leren om zowel het 

leren van inhouden als het leren samenwerken; er is dus sprake van een cognitief en een 

sociaal doel. 

 

De leerkrachten maken gebruik van diverse coöperatieve werkvormen. 

 

De leerkracht werkt planmatig, volgens Plan Do Check Act.  
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De leerkracht werkt planmatig en volgt de cyclus Plan Do Check Act:  

 werken met een didactisch groepsoverzicht en jaarplanning leerdoelen en leerstof is 

Plan, 

 voorbereiding en uitvoering is Do, 

 analyse van de opbrengsten is Check en  

 nadenken over een verbeterde aanpak is ACT.  

 

Vanuit dit perspectief is een groepsbespreking een moment van Check en Act.  

 

De leerkracht laat zich leiden door de leerlijn, leidt de leerdoelen daaruit af, selecteert de 

leerstof en bewaakt dat de leerdoelen worden gehaald. Door zorgvuldige analyse van de  

methode-gebonden toetsen en de CITO toetsen, wordt vastgesteld welke leerdoelen wel en 

welke leerdoelen niet worden gehaald door leerlingen. De succesvolle werkwijze worden 

geborgd en de niet succesvolle werkwijzen worden aangepast. De leerkracht werkt met de 

leerlingen van blok leerdoelen naar het volgende blok leerdoelen.  

 

Gedurende het schooljaar wordt tenminste 3 keer tijdens groepsbesprekingen geëvalueerd of 

de groep leerlingen op koers ligt en naar vermogen presteert. De vorderingen van individuele 

leerlingen worden tijdens de leerlingbespreking gevolgd.  

 

Algemeen stroomschema doelgericht werken en leren: 

 

Toelichting algemeen stroomschema: 

1: Je toets voorafgaande aan een nieuwe periode, nieuw blok of nieuwe kern de leerlingen om 

te bekijken waar de leerlingen staan. Wat beheersen ze al? 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 
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2: Je analyseert de gegevens van de voor-toets en tevens die van de eindtoets (stap 7) om te 

bepalen wat de leerlingen al beheersen of nog niet(reparatiedoelen). Aan de hand van deze 

analyse kun je leerlingen ‘inschrijven’ op bepaalde doelen. Hierdoor kun je heel specifiek aan 

de slag met leerlingen.   

3: Je deelt de leerlingen in op basis van de leerroutes in PlanB2: basis, intensief en verdiept. 

Tevens op basis van persoonlijke leerdoelen.  

4: Je verwerkt de gegevens tijdens je dagelijkse lessen m.b.v. materialen die je daarvoor nodig 

hebt. Oftewel je past je gegevens toe in de praktijk. 

5: Tussentijds evalueer je (met de leerlingen) of je doelen hebt behaald of dat er nog een extra 

leermoment voor nodig is. 

6: Je schaaft bij daar waar nodig en verwerkt de laatste doelen die behaald dienen te worden. 

7: Aan het einde van de periode toets je wederom. Vanaf dit punt begin je weer van voor af 

aan in je cyclus en bewaak je constant of doelen behaald worden.  

 

 

Namens de MR getekend voor akkoord: 

 

dd: 24 juni 2020 

 

naam:      naam:  

 

voorzitter     secretaris 

handtekening     handtekening 

 

 

naam      naam  

 

lid MR      lid MR 

handtekening     handtekening 
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