
PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Plein 013  
Winter 2020

Thema:De kracht van formatieve feedback’ 

in het perspectief van de leerling, de leerkracht en de interne begeleider.
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Opening – Wishfull.. 
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Programma 

Welkom, doel en inhoud  

Inspiratie           

Formatieve feedback – Perspectief van de leerling ‘Denken om te leren’    

Wijzigingen O&O – OPP: Perspectiefwisseling en taakverantwoording

Pauze

Mededelingen Plein 013

Formatieve feedback & Peerfeedback: Perspectief leerkracht & IB

Transfer naar je eigen school én je eigen IB-netwerk

Afsluiting 
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Gewenste opbrengst

• Je hebt samengewerkt aan het planmatig werken aan een 

ontwikkelingsperspectief (OPP) en hebt bewust stil gestaan bij het belang van 

een OPP vanuit diverse rollen en taken, waarin ieder een individuele en 

collectieve verantwoordelijkheid heeft;  

• Je bent geïnformeerd over wijzigingen in O&O die eind februari worden 

doorgevoerd;

• Je hebt een model voor feedback bij leerlingen ‘Denken om te leren’ verkend in 

groepen, naar de bruikbaarheid ervan binnen je eigen school; 

• Je hebt kennis gemaakt met peerfeedback en in je rol als interne begeleider 

ontdekkingen gedaan hoe je hiermee aan de slag kunt binnen je eigen school; 
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Inspiratie: Denken om te leren - De kracht van feedback 
(Jos Castelijns) 

Jos Castelijns video ‘Denken om te leren’

https://www.leraar24.nl/82911/evalueren-om-te-leren/

https://www.leraar24.nl/82911/evalueren-om-te-leren/
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Je eigen leraar worden: Leren leren

Leergesprek met leerlingen (Hattie);

1) Doelvraag: doorvragen naar gewenst doel en resultaat 

Wat is je gewenste resultaat over ….? ‘wat-vraag product’

2) Activeren: doorvragen en eigen innerlijke (hulp) bronnen laten aanboren 

Wat kun je hiervoor zelf inzetten? ‘hoe-vraag proces’ 

3) Compenseren: toevoegende instructie, peer(s), ondersteuning, support 

Wat heb je hiervoor van anderen nodig? Wie, wat, wanneer? 

SMART: specifiek – meetbaar – acceptabel – realistisch – tijdgebonden
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Denken om te leren (J. Castelijns)
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DENKEN OM TE LEREN
Feedback (Hattie & Timperley,2007)

Taak  

Proces

Zelfregulering

Persoon
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DENKEN OM TE LEREN

Evalueren van het leren

Vaststellen wat geleerdis

Na afloop vanhet  

leerproces

Beoordeelde

Maken van toetsen

Vergelijking met  

standaarden of andere  

leerlingen

Twee functies van evalueren

Evalueren om teleren

Doel Bevorderen van het  

leren: zelfregulering en  

intrinsieke motivatie

Timing Tijdens het leerproces

Leerling Actieve

onderzoeker  

(mede)beoordelaa

r

Vorm Reflectie engesprekken

Opbrengst Bewustwording van 

het  eigen leren  

(metacognitie)  

Aanwijzingen voor het  

leren
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DENKEN OM TE LEREN

FeedupFeedback

Feed forward

Feedback (Hattie en Timperley, 2007)
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Voorbereiding

• Taakanalyse

• Planning

• Motivatie

Uitvoering

• Monitoring

• Bijsturing

Reflectie

• Evaluatie

• Attributie

• Waardering

Evalueren om teleren

Onderzoeker  

van het eigen  

leerproces
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DENKEN OM TE LEREN

Hoe goed ben ik hierin?

Self-efficacy

Gaat het lukken?

Verwachtingen

Hoe belangrijk ishet?
Task-value

Hoe leuk vind ik het?
Motivatie

Bewust zijn van eigen leerproces
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DENKEN OM TE LEREN

Decirkel
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Leren zichtbaar maken (Hattie, 2014)

Kernboodschap ‘Visible learning for Teachers’ (John Hattie): 

“Weet welke impact u heeft op het leren van uw leerlingen. Kijk naar het onderwijs door de ogen van uw leerlingen en leer 
hen hun eigen leraar te worden”. (Congres Visible Learning plus, jaarbeurs Utrecht, 14 november 2014).

     SElf – Efficacy is het vertrouwen of het geloof dat we hebben in onszelf om te slagen in het leren.  

Bij een grote mate van Self-Efficacy ziet een leerling een moeilijke taak eerder als een uitdaging en leerkans. 

Bij een geringe mate van Self-Efficacy ziet een leerling eerder af van moeilijke taken en worden fouten en 

mislukkingen eerder gezien als eigen tekortkomingen en problemen of in een ontkenning van de eigen rol. 

Bron: Hatty, J. (2013). Leren zichtbaar maken. Nederlandse vertaling van Visible Learning for teachers. Rotterdam, P.65 
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Denken om te leren  - Leren om te denken
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DENKEN OM TE LEREN

Plannen
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DENKEN OM TE LEREN

Controleren



DENKEN OM TE LEREN

Reflecteren
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In gesprek ‘formatieve feedback’

Op een schaal van 1 -100%: 

1) De mate van planmatig werken met formatieve feedback met 
leerlingen op jouw school: ….%
Waar staat dit percentage voor? Wat is er al?

2) Wat is voor jou 100% planmatig werken met formatieve 
feedback op jouw school? 

3) Wat is je eerstvolgende stap?
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DENKEN OM TE LEREN

Materialen voor depraktijk
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Wijzigingen O&O
per maart 2020

Okt 2014 gestart met O&O; 5 IVO-velden en HGW als uitgangspunt.

Tussen 2014 en nu:

• Kleine aanpassingen in teksten/velden

• Formuleren van ondersteuningsbehoeften en doelen

• Kopieerknop voor verlengingen

• Persoonlijke inlog i.h.k.v. AVG

• Automatisch mailbericht

Tijd nodig gehad om de basis te leren kennen. We leren er steeds beter 

mee werken. Nu tijd voor verdieping en het instrument ten volle te gaan 

gebruiken.



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Wijzigingen in O&O

• Vorig schooljaar werkgroep gestart.
• Opdracht: 

Bedenk wat er in O&O kan worden aangepast zodat de aanvraag 
makkelijker kan worden ingediend.

De informatie in het dossier moet te gebruiken zijn door:
- Aanvragende school -> om samen met ouders te bepalen wat 

er aan extra ondersteuning nodig is.
- (Nieuwe) school -> om te bepalen of ze het arrangement kunnen 

uitvoeren.
- Loket Plein 013 -> Besluit over arrangementsaanvraag/TLV
- Overdracht van informatie naar nieuwe school
- Monitoring voor SWV
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Automatische mailberichten

• Wanneer je een andere school als betrokkene 
uitnodigt gaat het mailbericht naar alle 
contactpersonen van die school. Als school 
moet je eigen afspraken maken hoe daar mee 
om wordt gegaan. (Vb Westerwel)

• Als je een mailtje krijgt dat de aanvraag in 
behandeling is genomen, kan je de week erna 
een besluit verwachten mits er geen 
verhelderingsvragen zijn gesteld. 
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O&O

• Gebruik indien mogelijk OSO om de gegevens 
uit je LAS/LVS automatisch in te voeren. Wat 
je in LAS/LVS hebt niet hebt ingevuld kan 
uiteraard ook niet worden overgenomen.

• Een aantal velden zijn verplicht. Als je 
handmatig invoert vul je in ieder geval de 
verplichte velden in.
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Tabblad leerling- & 
oudergegevens

• De gegevens worden automatisch ingevoerd 
vanuit OSO.

• Een aantal aanpassingen in verplichte velden.

• Enkele vragen verplaatst naar tabblad 
toestemming of weggehaald.

• Geef hier altijd minstens alle wettelijke 
vertegenwoordigers aan.
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Nieuw tabblad OPP/LVS

• Voeg een actuele uitdraai uit het LVS toe als 
bijlage.

• Voeg een actueel en ondertekend OPP toe als 
bijlage. Denk aan de richtlijnen uit het 
ondersteuningsplan want;

• Het OPP is de afspraak tussen scholen die 
verwijzen, scholen die uitvoeren en ouders 
over de gewenste opbrengsten.
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Wanneer er een OPP als bijlage is 
toegevoegd:
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Wanneer er geen OPP is 
toegevoegd:

Wanneer er geen OPP is 

toegevoegd moet de vraag of 

ondersteuningsbehoeften samen 

met ouders zijn opgesteld in het 

tabblad ondersteuningsbehoeften 

worden beantwoord.
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Tabblad arrangement

• Klapt niet in.
• Je hoeft niet te kopiëren uit het OPP, maar voor 

het loket geeft een korte beschrijving hier soms 
beter zicht op de zwaarte van de ondersteuning.

• Geef hier lange termijndoelen aan. Korte 
termijndoelen zijn te lezen in OPP.

• S(B)O scholen geven aan een integratief beeld bij 
motivatie arrangement prettig te vinden.

• Nieuw: vraag of de aanvraag/casus is besproken 
in het ondersteuningsteam.
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Tabblad betrokkenen

• Verandert niet. 
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Nieuw tabblad Toestemming

• Toestemming voor aanvragen TLV is niet 
wettelijk verplicht. Wel zeer wenselijk 
(aantonen dat je er alles aan hebt gedaan)

• Toestemming voor aanleveren informatie in 
bijlagen is wel wettelijk noodzakelijk.

• I.v.m. AVG:
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Toestemmingsformulier printen en 
ondertekenen:

Let op:

Het ondertekende 

formulier moet worden 

gescand en 

toegevoegd als bijlage.



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Bijlagen

• Let op dat bijlage aan het groeidocument of 
aan het arrangement zijn toegevoegd. Voor 
het definitief maken van de aanvraag 
controleren of bijlagen gekopieerd moeten 
worden naar de aanvraag.
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Tabblad Besluit

• Dit wordt automatisch toegevoegd als het 
arrangement in behandeling is bij het loket.

• Nieuw; deskundigenadvies wordt toegevoegd 
aan het besluit.

• In het logboek komen meer algemene 
opmerkingen over de aanvraag zoals zaken die 
niet kloppen.

• Hoe informeer je ouders?
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Wijzigingen in O&O en relatie met OPP

O&O kan start zijn voor opstellen OPP

Of 

Er is al een OPP -> dan hoeft er minder te 
worden ingevuld in de aanvraag in O&O.



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Pauze
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Samenwerken aan OPP – welke informatie moet er 
vanuit dit perspectief en belang in het OPP?   

Wat is het belang van een OPP en welke informatie hebben ze 

nodig bij diverse betrokkenen: de leerling, ouders, leerkracht, 

interne begeleider, het loket, de school en de verwijzende 

school? Inleven in de diverse perspectieven, rollen en taken.  
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Samenwerken aan OPP – welke informatie moet er 
vanuit dit perspectief en belang in het OPP?   

Luister naar elkaars perspectief bij reflectie op de verschillende rollen:

A. Voor mij is het belang van een OPP…..

B. Daarvoor is het belangrijk dat er informatie is over……
(eerst voor jezelf beantwoorden & daarna delen per perspectief)

Werk samen in groepen van 6 collega’s en verdeel de rollen: 

1) De Leerling

2) De ouders

3) De leerkracht

4) Het loket

5) IB’er huidige school

6) IB’er van de te ontvangen school 

Tot welk inzicht komen jullie? 
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Samenwerken aan OPP 

Zorgplicht 

Het OPP voor een leerling versterken in het individuele belang 

én als collectieve verantwoordelijkheid. 
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Mededelingen IB-netwerk 
Winter 2020

• Samenwerking in Ondersteuningsteam

• Denkplein

• Studiemiddag 27 mei 2020 

• Denkplein

• Jaarverslag Loket Plein 013

• Talent in Beeld

• Toegang dyslexie
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Samenwerking consulent en SMWer

• Op 7 november (studiedag consulenten) 
ontmoeting tussen consulenten en SMW-ers. 
Doel: elkaars werkveld leren kennen. 

• Bewuste keuze, stap 1 in trapsgewijze aanpak 
naar brede samenwerking. Volgende stap: 
27mei, alle partners uit het 
ondersteuningsteam worden dan uitgenodigd.

• Conclusie 7 november: IB-er is de spil in de 
casuïstiek. 
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Studiemiddag 27 mei

• Let op IB-netwerk zomer: centrale 
themamiddag na studieochtend Plein 013. In 
professionaliseringsplan staat wo 25 mei maar 
dit moet zijn wo 27 mei 2020.

• Thema “Samen leren en Samen leven”

• Voor IB-ers, consulenten en andere 
ondersteuningsteamleden.
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Denkplein

Taalsetting en 
stimulering jonge 
kinderen

St. Hubertus Vroegtijdig signaleren en aanpakken van 
taalachterstand of TOS bij jonge kinderen.

In nauwe samenwerking met voorschool worden kinderen vanaf de leeftijd 
van drie jaar intensief begeleid door leerkracht en deskundige van Auris. 
Door middel van train-de-trainer wordt de expertise van cluster 2 ingebed in 
de school.

Een nieuwe 
manier voor 
ontwikkelen naar 
inclusief 
onderwijs

SBO Mozaïk                                     
basisscholen 
in Oisterwijk

Ervaringen opdoen om op wijkniveau passende 
tussenvoorzieningen te creëren waardoor een 
passend onderwijsaanbod ontstaat.

Een tussenvoorziening op één locatie, gekoppeld aan een reguliere school 
en een sbo school kan soelaas bieden. Door 'hybride' aanpak, tijdelijk en 
waar gewenst in de basisschool of in de sbo setting wordt maatwerk in de 
ondersteuning geboden. 

Ondersteuning 
van kind en leraar 
in de reguliere 
basisschool

bs 
Achthoeven                              
OC Leijpark

Door inzet van bijzondere expertise en extra handen 
in de klas wordt ervaring opgedaan met de 
begeleiding van een drietal kinderen met een 
specifieke, lichamelijke beperking. Kinderen 
ontvangen thuisnabij onderwijs.

Zowel kennis, kunde als handen in de klas worden vanuit OC Leijpark 
hoogfrequent ingezet. De handelingsbekwaamheid van de teamleden van 
de basisschool wordt vergroot. 

Leren van elkaars 
kracht en 
expertise

Bs Den 
Bijstere Bs 
De Cocon SG 
De Keyzer

Basisscholen De Cocon en Den Bijstere willen hulp 
bij de begeleiding van leerlingen met zeer speciale-
en complexe onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag. 
Dmv intensieve ondersteuning en met inzet van 4D 
principe.

De kracht zit in contacten tussen de leerkrachten en zorgteams van de 
verschillende scholen SO en BAO middels: Studiedagen
Intervisie bijeenkomsten
Observaties bij elkaar op de werkvloer
Het maken van video opnamen die vervolgens geanalyseerd worden.

Opvanggroep 
voor kinderen 
met 
internaliserend 
gedragsprobleem

Bs Tiliander 
SBO 
Westerwel 
SO De Bodde

Vrije School Tiliander wil in samenwerking met SBO 
Westerwel en SO De Bodde kinderen met 
internaliserende gedragsproblematiek tijdelijk een 
plek bieden met als doel de leerling tot rust te laten 
komen en handvatten te geven om op de eigen 
school verder te kunnen.

Door middel van inzet leerkracht en gedragsdeskundigen wordt een veilige 
omgeving gecreëerd waarbij de ouders en de basisschool nadrukkelijk 
worden betrokken. Nauwe samenwerking met Toegang voor de inzet van 
speltherapie, PMT, etc.
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Denkplein

Selfie-lab: Meer 
aandacht voor 
executieve functies

bs Panta Rhei                
SBO 
Zonnesteen

Leerplekken op Panta Rhei en SBO Zonnesteen gericht 
op het vergroten van executieve functies, 
samenwerken en kennis opdoen over executieve 
functies. 

Selfie-lab Werkgroep, stuurgroep, leerkrachten, ouders, IB-ers, 
consulenten.

Begeleiding van 
complexe hulpvragen 
van meer- en 
hoogbegaafde 
leerlingen.

bs Meander                           
De Kracht

De school voelt zich handelingsverlegen en wil zich 
verder bekwamen voor de begeleiding van meer- en 
hoogbegaafde leerlingen.

Inrichten Plusklas     Ondersteuning team       Inzet bijzondere 
expertise van Kansrijk. 1 feb 2019 tot 1 feb 2020

Aanpak op wijkniveau 
De Grote Beemd 

bs Koolhoven, 
JL Driecant, De 
Bloemaert en 
SBO Westerwel

Een wijkgerichte aanpak waarin samenwerken en 
delen van expertise moet leiden tot het voorkomen 
van doorverwijzing naar SBO/SO.

Vanuit de gesignaleerde handelingsvragen van de scholen op 
het gebied van gedragsproblemen worden krachten gebundeld. 
Door middel van clustering van leerlingen wordt expertise 
specifiek en gericht ingezet. Een stuurgroep met daarin ook IB-
ers zorgt voor sturing.

De Communityschool bs Jeanne d'Arc                
SO Florant

Samenwerking met vele partners. Het is de school die 
ervaart dat er de
afgelopen jaren een grote groep kleuters met de 
basisschool start die niet mee kunnen in het tempo van 
het onderwijs dat wel van hen verwacht wordt. 
Kleuters die met een taal en/of 
ontwikkelingsachterstand starten. 

Samenwerking met vele partners. Het is de school die ervaart 
dat er de
afgelopen jaren een grote groep kleuters met de basisschool 
start die niet mee kunnen in het tempo van het onderwijs dat 
wel van hen verwacht wordt. Kleuters die met een taal en/of 
ontwikkelingsachterstand starten. 

Selfie-lab: Meer 
aandacht voor 
executieve functies

bs Panta Rhei                
SBO 
Zonnesteen

Leerplekken op Panta Rhei en SBO Zonnesteen gericht 
op het vergroten van executieve functies, 
samenwerken en kennis opdoen over executieve 
functies. 

Selfie-lab Werkgroep, stuurgroep, leerkrachten, ouders, IB-ers, 
consulenten.

Begeleiding van 
complexe hulpvragen 
van meer- en 
hoogbegaafde 
leerlingen.

bs Meander                           
De Kracht

De school voelt zich handelingsverlegen en wil zich 
verder bekwamen voor de begeleiding van meer- en 
hoogbegaafde leerlingen.

Inrichten Plusklas     Ondersteuning team       Inzet bijzondere 
expertise van Kansrijk. 1 feb 2019 tot 1 feb 2020



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Denkplein

Aanpak op wijkniveau De 
Grote Beemd 

bs Koolhoven, 
JL Driecant, De 
Bloemaert en 
SBO Westerwel

Een wijkgerichte aanpak waarin samenwerken en delen 
van expertise moet leiden tot het voorkomen van 
doorverwijzing naar SBO/SO.

Vanuit de gesignaleerde handelingsvragen van de 
scholen op het gebied van gedragsproblemen worden 
krachten gebundeld. Door middel van clustering van 
leerlingen wordt expertise specifiek en gericht ingezet. 
Een stuurgroep met daarin ook IB-ers zorgt voor sturing.

Wijkgericht werken als 
opmaat naar inclusie (1)

Scholen uit 
Oisterwijk en 
Moergestel

Onderzoek naar en inrichting van een wijkgerichte 
aanpak voor kinderen van 0 tot 14 jaar waarin een 
samenhangende opgroei en opvoedingsomgeving wordt 
gecreëerd in zowel onderwijs, opvang, thuis en vrije tijd.

Er wordt in drie fases gewerkt: -onderzoek naar de 
huidige situatie -opstellen van een wijkontwikkelingsplan 
tot inclusie -implementeren van wijkontwikkelingsplan

Wijkgericht werken Wijk 
Goirle / opvang kinderen 
Sterk Huis / ontwikkeling 
BaO/SBaO

basisscholen 
Goirle

Komen tot passende vormen van onderwijs, in nauwe en 
goede samenwerking met Sterk Huis. 

zie aanvraag; coördinatie bij Sterk Huis, coördinator 
basisscholen en IB SG de Keyzer

Onderzoek en uitwerking 
naar inclusief onderwijs in 
de wijk ‘Pannenschuur’ 
Hoog- en meerbegaafdheid

den Akker, de 
Molenhoek, 
Darwin, SBO 
Mozaik

Deze pilotaanvraag is tweeledig. Het betreft de kinderen 
die extra aanbod nodig hebben buiten het 
basisondersteuningsniveau. Het gaat hierbij zowel om 
de mogelijke meer- en hoogbegaafde kinderen evenals 
de kinderen met minder cognitieve vaardigheden en/of 
gedragsproblematiekProfessionalisering van 
leerkrachten.

We willen de mogelijkheden onderzoeken om onderwijs 
aan kinderen met minder cognitieve vaardigheden en/of 
gedragsproblematiek zo passend mogelijk te maken en 
daarbij de integratie in de reguliere setting te behouden.

Wijkgericht werken als 
opmaat naar inclusie (2)

Pannenschuur 
Oisterwijk

Onderzoek naar en inrichting van een wijkgerichte 
aanpak voor kinderen van 0 tot 14 jaar waarin een 
samenhangende opgroei en opvoedingsomgeving wordt 
gecreëerd in zowel onderwijs, opvang, thuis en vrije tijd.

Er wordt in drie fases gewerkt:  -onderzoek naar de 
huidige situatie  -opstellen van een 
wijkontwikkelingsplan tot inclusie  -implementeren van 
wijkontwikkelingsplan

Inrichting leerteam Gedrag Hilvarenbeek Scholen beter voorbereiden op toenemende 
externaliserende problematieken

4 gedragsspecialisten regulier en één SBO zetten 
programma uit en gaan de scholen in om te versterken
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Jaarverslag Loket

• Opnieuw meer aanvragen (582) , met name groei SO.

• Gem. leeftijd bij afgifte TLV blijft gelijk. 

• Aantal leerlingen die vanuit voorinstroom 
rechtstreeks instromen in het S(BO) groeit, 

in het SBO (28 naar 39) en SO (48 naar 67)

• Bij SBO is 64 % uit eigen ondersteuningsbudgetten, 
bij SO is 37 % uit eigen ondersteuningsbudgetten.

• Nieuwe werkwijze met deskundigenadviezen.
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Talent in Beeld
• Aanmeldingen voor deelname aan Intermezzo en Talent in het schooljaar 

2020-2021 dienen uiterlijk 1 april compleet bij Plein 013 binnen te zijn. 
Gebruik daarvoor de aanmeldingsformulieren 

‘2020-2021’ die te vinden zijn op het binnenplein. 

• Bij de eerste rapportgesprekken voor leerlingen van Talent zullen de IB-ers
aansluiten, omdat naast het bespreken van de vorderingen ook wordt 
besloten of de leerling volgend schooljaar ook aan Talent zal deelnemen 
en er dus een herhaalde aanvraag gedaan moet worden. Na de 
kerstvakantie zullen de betreffende IB-ers worden benaderd. Het tweede 
rapportgesprek is facultatief voor ouders en IB-ers kunnen dan aansluiten. 
IB-ers ontvangen wel een uitnodiging als er een gesprek wordt ingepland.

• Talentklas middenbouw heeft nog 1 instroommoment voor nieuwe 
leerlingen: na de carnavalsvakantie.

• Er zijn voor veel scholen nog uren beschikbaar voor het indienen van 
schoolbrede hulpvragen voor het Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen. 
Deze kunt u mailen naar w.v.beurden@plein013.nl

mailto:w.v.beurden@plein013.nl
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• Op overdrachtsformulier naar VO graag aangeven als er aanbod is geweest in 
de vorm van Plusklas of extra begeleiding voor hoogbegaafde leerlingen. VO 
vindt deze informatie prettig.
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Talent in Beeld 

• Maandag 10 februari  & 28 mei 2019:

Netwerk bijeenkomst Talent in Beeld

• Woensdag 12 februari 2019:

15.00-17.00 Uitleg voor ouders en IB-ers over 
Talent en Intermezzo

Locatie: JL Driecant, Dalemdreef 25
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Gemeente Tilburg / 
Toegang dyslexie

• Het nieuwe mailadres van Toegang Dyslexie is  
toegangdyslexie@tilburg.nl

• Gebruik het document “Handleiding aanvraag 
EED” welke op de site Zorg in regio Hart van 
Brabant is geplaatst. 
https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/jeugdhulp-2/stappenplan-
resultaatgericht/stap-5/weten/#5c094a80bd4ff

• Vanaf januari 2020 moeten alle aanvragen 
conform deze richtlijnen worden aangeleverd.

mailto:toegangdyslexie@tilburg.nl
https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/jeugdhulp-2/stappenplan-resultaatgericht/stap-5/weten/#5c094a80bd4ff
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Belangrijke data
voor schooljaar 2019-2020:

Uiterste inleverdatum voor

16 maart 2020

1 april 2020 

Aanmelden voor Topklas
(let op: voorheen was sluitingsdatum    
1 april, nu 16 maart  vanwege vroege 
meivakantie)

aanmelden voor Talent en Intermezzo 
schooljaar 2020-2021

1 juni 2020 aanvragen voor Loket Plein 013 die bij
de start van volgend schooljaar in 
dienen te gaan, en voor de 
zomervakantie dienen te worden
behandeld.

Voor in de agenda

27 mei 2020 Studieochtend en –middag Plein 013
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Peerfeedback 

Wat is Peerfeedback? 0.00 – 3.57 

https://www.youtube.com/watch?v=EgQIq7Fds4g

Deel de essentie in eigen woorden in je groep.

Meer leerrendement met peerfeedback:
https://www.youtube.com/watch?v=K6lwCIiDz0A

https://www.youtube.com/watch?v=EgQIq7Fds4g
https://www.youtube.com/watch?v=EgQIq7Fds4g
https://www.youtube.com/watch?v=K6lwCIiDz0A
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De interne begeleider en lerende teams 

Formatieve feedback & Peerfeedback 

Schrijf/bedenk voor jezelf:

- Wat gebeurt er in jouw team aan formatieve en peerfeedback? 

- Welke rol heb jij hierin als begeleider? 

- Wat zou je willen met formatieve feedback en peerfeedback

binnen jouw team? 

Wissel uit in 2-tallen
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The power of feedback (Hattie & timperley, 2007)

Voer een feedbackgesprek in tweetallen rondom ‘formatieve feedback’ en je 
rol als interne begeleider. Volg de feedbackstappen van Hattie & Timperley. 

1. Feed Up: Wat zijn je gewenste doelen met formatieve feedback: voor 
leerlingen en voor een lerend team? 

2. Feedback: Hoe staat het er nu voor? Wat is er al wel/niet?

3. Feedforward: Wat wordt je voortgang en welke acties horen daarbij? 

Wat betekent dit voor:  

a) Taakgerichte feedback: je taakuitvoering

b) Procesgerichte feedback: het proces dat je op gang wilt brengen

c) Persoonsgerichte feedback: jouw rolneming en je persoonlijke professie

d) Zelfregulatie: de sturing, regulering en planning 
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Kracht & Kans

Kracht Kans
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Transfer thema

 Wat neem je mee voor jezelf als begeleider? 

 Wat neem je mee voor je eigen schoolpraktijk? 

 Wat neem je mee voor je eigen IB-netwerk? 
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Tot slot – Regie 

https://www.youtube.com/watch?v=-vovXN6yvFU

https://www.youtube.com/watch?v=-vovXN6yvFU

