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Actuele thema’s

“…ook dát nog?”

Handelingsgericht werken
1-zorgroute
Passend onderwijs
Opbrengstgericht werken



Waar gaat het om bij
Handelingsgericht werken?

Het onderwijs zo optimaal mogelijk afstemmen
op de onderwijsbehoeften van alle kinderen
in je groep/je school om de doelen te bereiken.

• Kinderen (h)erkennen in wie ze zijn, wat ze
kunnen en wat ze nodig hebben om zich zo
optimaal mogelijk te ontwikkelen.

• De leerkracht is de bemiddelaar en regisseur



Waar gaat het om bij
Passend onderwijs?

Het met elkaar realiseren van een passend
aanbod van onderwijs, begeleiding, voorzieningen
en structuren, zodat alle kinderen en jongeren
zich optimaal ontwikkelen.

- Zorgplicht; geen plaatsingplicht, wel trajectplicht
- Resultaat voor dit kind (‘eruit halen wat er in zit!’)
- Samen met de ouder
- Leerkracht centraal
- Eén kind, één plan; Afstemming onderwijs en zorg
- Invoering budgetfinanciering - zorgprofiel



Waar gaat het om bij de
1-zorgroute?

1-zorgroute is een planmatige,cyclische werkwijze voor
alle betrokkenen om passend onderwijs te realiseren.

Werkdocumenten: groepsoverzicht
groepsplan
groeidocument/OPP

Begeleidingssysteem: groepsbespreking
groepsbezoek
llbespreking/zorgteam



Waar gaat het om bij
Opbrengstgericht werken?

Doelgericht en systematisch werken aan
maximale leerprestaties voor alle leerlingen

Volgens een evaluatieve cyclus:
Stellen van doelen
Inrichten van het onderwijsprogramma
Meten van opbrengsten
Analyseren van gegevens
Bijstellen van de instructie



Op zoek naar samenhang en
verbinding



Opbrengstgericht Werken
door

Handelingsgericht Werken:
Niet stapelen, maar puzzelen

leerling

leerstofouder

leerkracht



De 7 uitgangspunten van HGW

1. Onderwijsbehoeften centraal
2. Afstemming en wisselwerking
3. De leerkracht doet ertoe
4. Positieve aspecten zijn van groot belang
5. Constructieve samenwerking met kind en

ouders
6. Doelgericht werken, data verzamelen en

opbrengsten analyseren
7. Systematisch en transparant werken



Waar begint het?
Ons handelen doelgericht(er) maken

• Wat leren de leerlingen bij ons op school?
omzetten in operationele doelen en normen

• Welk onderwijsaanbod hebben deze leerlingen daarvoor
nodig?
omzetten in aanpakken, van standaard naar maatwerk

• Wat doen we/ik al effectief?
• Wat gaan we/ik effectiever doen?

omzetten in operationele doelen
• Wat hebben deze leerkrachten nodig om dat te kunnen?
• Hoe weten we of de operationele doelen en normen

bereikt zijn?

Data-geinformeerd analyseren om te begrijpen en plannen



Waar gaat het om?

Huidige situatie Gewenste situatie

Gedragsverandering



Je gedrag wordt gestuurd door wat je
denkt:

“Dat gaat niet met een groep van 27”
“Dat gaat toch niet lukken bij dat kind”
“Deze leerkracht is zo star, die verandert echt niet”
“Stel je voor dat het niet gaat werken”
“Mijn team doet al zo haar best”
“Deze methode is saai”

Wat je denkt te zien, is meer wat je denkt
dan wat je ziet
(Theo Compernolle)



De vicieuze cirkel
Als ik blijf kijken, zoals ik altijd heb gekeken
Blijf ik denken, zoals ik altijd heb gedacht
Als ik blijf denken, zoals ik altijd heb gedacht
Blijf ik geloven, zoals ik altijd heb geloofd
Als ik blijf geloven, wat ik altijd heb geloofd
Blijf ik doen, wat ik altijd heb gedaan
Als ik blijf doen, zoals ik altijd heb gedaan
Blijft me overkomen, wat mij altijd overkomt
Maar………………………
Als ik nu mijn ogen sluit
En mijn ware zelf voel van binnen
Dan kom ik deze cirkel uit
En kan ik steeds opnieuw beginnen



De leerkracht doet ertoe

De zichtbare
opbrengsten
bestaan
bij de gratie
van de kwaliteit
van de
onzichtbare
binnenkant.

Resultaten
Wat het oplevert

Processen
Wat je doet:
Vakmanschap

Persoon
Wie je bent
Wat je denkt
Waar je voor je staat



Bepalend voor het handelen:
-Kennis
-Vaardigheden
-Ervaringen
-Persoonlijke opvattingen
-Zelfvertrouwen
-Motivatie
-Houding:
een open mind
reflectie op ons/mijn handelen
feedback vragen
samenwerken vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid
opbrengsten zien als feedback op je handelen



Nodig in de praktijk:
• Teambijeenkomsten: input – uitwisseling

samenhang met, trainen van………….
• Werkbijeenkomsten: maken, ontwerpen,

bespreken van praktijkvoorbeelden……….
• Coaching in de praktijk: co-teaching,

groepsbezoek met feedback, SVIB ………
• Gesprekken: groepsbespreking, collegiaal

overleg, pop-gesprek…………………….
• Regelmatige check-up: visitatie, controle…
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Zijn wij soms niet allemaal
als bevers…??

Hoe vaak ondernemen we actie zonder
dat we precies weten of dit leidt naar

het gewenste resultaat?



Welke vragen zijn cruciaal?

• Hoe kunnen we vasthouden aan wat we als
school zelf belangrijk vinden?

• Wat past bij onze school die we willen zijn?

• Hoe verbinden we deze ontwikkelingen aan
de eigen schoolontwikkeling?

• Hoe zorgen we voor duurzame
veranderingen en duurzame resultaten?



activiteiten

tactiek       welke keuzes maken we?

strategie        hoe gaan we dat doen?

visie             wat willen we creëren?

missie        waarom doen we dit?

centrale waarden en identiteit    wie zijn wij?



Waarden en identiteit: ontwikkeling – respect – plezier
creativiteit – autonomie - duurzaamheid

Missie(waarom?): Een school, waar alle kinderen
zich ontwikkelen tot creatieve, zelfstandige
mensen die werken aan een duurzame samenleving

Visie(wat?): alle betrokkenen werken als
mede-eigenaar samen aan genormeerde
doelen die we operationeel maken

Strategie(hoe?): HGW vanaf basisaanbod
doelgericht opbouwen - input  externen -
eigen keuzes - leren van/met elkaar

Tactiek(welke?): lezen – FF –
stuurteam- coach de coach - CC

Activiteiten



samenhang

Resultaten
Wat het oplevert

Processen
Wat je doet:
Vakmanschap

Persoon
Wie je bent


