
 1 

Onderwerpen Omschrijving Belangrijke data Wanneer gelukt 

SNAPPET 

Uitbreiden naar BB 

op de Tandem en 

Eind 1 en 2 op de 

Branding 

We gaan in de beide 

eindbouwen en in 

de bovenbouw van 

de Tandem werken 

met SNAPPET. 

We moeten daarbij 

extra aandacht 

besteden aan: 

Rekenen Alles Telt 

Q. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat de 

didactiek gelijk is. 

De methode zelf is 

moeilijker. Dat 

betekent dat we 

alert moeten zijn dat 

kinderen die het 

aankunnen sneller 

door de stof gaan. 

(aansluiten bij Alles 

Telt Q) 

Op de branding 

moet er daarnaast 

ook extra aandacht 

zijn voor de 

taalmethode. De 

methode wordt niet 

ondersteund door 

SNAPPET.  

Schooljaar 2020-

2021 voor het 

aanmelden van 

de nieuwe 

groepen. 

Afspraak maken 

met SNAPPET 

voor het 

inleveren van de 

tablets. 

 

Introductiecursus 

wordt verzorgd 

door Els en 

Maxine. 

Als de werkwijze 

van de eindbouw 

ook in de andere 

groepen is 

geïmplementeerd. 

 

Verdere inzichten 

op het gebied van 

rekenen en taal 

gecombineerd 

met SNAPPET. 

 

Het aanbod op de 

T@nding een 

logische lijn voor 

de basisvakken 

behoudt wanneer 

SNAPPET is 

ingevoerd. 

NPO 

Nationaal 

Programma 

Onderwijs 

De werkzaamheden 

worden gebundeld 

in de 

T@ndingacademie. 

Er gaat verder een 

samenwerking 

ontstaan met het 

OOG overleg 

begrijpend lezen. 

 

 

Eind september 

zal de academie 

een presentatie 

kunnen geven 

van de gekozen 

aanpak. 

 

 

 

 

 

Onze aanpak is 

gelukt als onze 

inzet terug te zien 

is in de resultaten 

bij technisch 

lezen, begrijpend 

lezen en rekenen. 

Daarnaast gaan 

we vooral kijken 

naar de resultaten 

uit de ZIEN 
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-Technisch lezen 

-Begrijpend lezen 

-Leesplezier 

-Rekenen 

-Soc-emotionele 

ontwikkeling zijn de 

aspecten waarop 

het NPO zich richt. 

 vragenlijsten op 

het onderdeel 

“Betrokkenheid” 

 

 

OOG Overleg 

Begrijpend lezen 

Professionalisering 

van de collega’s op 

dit terrein. 

Enquête Leesplezier 

 

De hulpkaarten en 

de handleiding 

wordt gebruikt na de 

invoering. 

 

Aanbod en 

werkwijze dienen 

meer gericht te zijn 

op het plezier in het 

begrijpend lezen. 

(Maken van het 

mentale plaatje). 

Planning komt 

van het OOG 

overleg 

De vervolgcursus 

van Ernst 

Keysers is 

georganiseerd. 

 

De enquête is 

afgenomen. 

 

Hulpkaarten en 

handleiding wordt 

door de collega’s 

gebruikt.  

Ontmoetingsleren 

 

Burgerschap 

 
(Komt ook voor in de 

quickscan 2021 als 

onderwerp dat onze extra 

aandacht verdient. Het 

aanbod is verspreid over en 

tussen de vakken begrijpend 

lezen en sociale emotionele 

ontwikkeling). 

We kiezen een 

methode en we 

hebben een 

professionaliserings-

slag gemaakt met 

het vragen stellen 

aan de kinderen. 

 

We maken een 

beschrijving voor de 

schoolgids en het 

schoolplan voor de 

gehele T@nding 

OOG overleg 

komt met 

planning 

 

Schooljaar 2020-

2021 wordt de 

methode Kleur 

uitgeprobeerd op 

school. 

 

2021-2022 

Proeflicentie 

aanvragen van 

Hemel en Aarde. 

Als we een 

daadwerkelijk een 

stap hebben 

gemaakt met de 

vragen die we 

aan de kinderen 

stellen. 

 

Methode 

gekozen. 

 

Teksten 

opgenomen in 

schoolplan en 

schoolgids.  

Schooljudo 

Time out 

We gaan de brede 

aanpak gebruiken 

van het aanbod  

OOG overleg 

maakt de 

planning waarbij 

De vragenlijsten 

sociale veiligheid 

en ZIEN laten een 
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“schooljudo”  

We gebruiken het 

volledige aanbod 

voor de soc – emot 

ontwikkeling en 

gebruiken twee 

periodes om op de 

mat te werken met 

de kinderen.  

de introductie 

door Schooljudo 

als eerste er op 

staat.  

beeld zien dat de 

kinderen hier baat 

bij hebben. 

Techniek We gaan lessen 

techniek inplannen. 

We werken met de 

techniektorens 

Planning voor de 

gehele T@nding 

Begin schooljaar 

als de COVID 

maatregels dit 

toelaten. 

We kunnen alleen 

door als ouders 

ook binnen de 

school kunnen 

helpen en 

ondersteunen. 

Grej of the day Alle groepen 

gebruiken deze 

aanpak.  

 

We stemmen af 

wanneer welke 

Grej’s aan de beurt 

komen.  

Geen 

gezamenlijke 

tijdsplanning 

nodig 

Als er een 

planning v.d. 

onderwerpen 

(Grej’s)is 

gemaakt. 

 

Als een lkr niet 

met GOTD werkt, 

kan zij dit 

onderbouwen. 

Engels We vormen een 

OOG overleg 

Engels die gaan dit 

jaar op zoek naar 

een nieuwe 

methode 

Komend 

schooljaar een 

proeflicentie 

gebruiken 

Als we een 

methode hebben 

gekozen 

gebaseerd op 

draagvlak binnen 

de T@nding.  

Kunstweken 8 kunstenaars gaan 

met de kinderen aan 

de slag om 

kunstwerken te 

maken, die online 

komen te staan. 

Ouders zouden de 

werkstukken kunnen 

laten afdrukken. 

Maandag 7 maart 

t/m woensdag 13 

april 2022 

Alle groepen 

gaan hiermee aan 

het werk. Er 

worden digitale 

lessen gegeven 

over de 

kunstenaars zelf  

en het aanbod 

voldoet aan de 

kerndoelen.  

Schoolgids / 
website 

Samenvoegen? 
Teksten bekijken en 

bewerken 

Eerste twee 
maanden 

Waar we kunnen 
samenvoegen, 

zullen wij dit 
doen. 
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Quickscan 2021 

 

 

Er moet een planning worden gemaakt wanneer deze onderwerpen besproken 

worden binnen de T@nding 

 

 

 

Ouders tonen zich betrokken bij de school 

 Leerlingen tonen zich betrokken bij de school 

 Leerkrachten en leerlingen tonen buiten de lessen respect voor elkaar 

 School heeft veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen van incidenten 

 School heeft veiligheidsbeleid gericht op de afhandeling van incidenten 
(Stond ook al in de vorige quickscan dus verdient dit komende jaar de aandacht) 

Personeelsvragenlijst 2021 Schoolleiding controleert in voldoende mate of verbetertrajecten effectief 

worden uitgevoerd 

 Leerkrachten worden voldoende betrokken bij de zelfevaluatie van de school 

 Schoolleiding treedt adequaat op bij incidenten 

 Leerkrachten vinden dat er een doorgaande lijn aanwezig is op school 

 Er zijn voldoende materialen voor het zelfstandig werken 

 Leerkrachten besteden voldoende aandacht aan andere culturen 

 Leerkrachten besteden voldoende aandacht aan ICT 

 Leerkrachten besteden voldoende aandacht aan vakoverstijgende aspecten 

 Op school wordt er voldoende thematisch gewerkt 

 Op school wordt er voldoende projectmatig gewerkt 

 Er zijn afspraken gemaakt over het geven van huiswerk 

 Op school gaan de leerlingen respectvol met elkaar om 

 De schoolregels worden goed toegepast 

 Er zijn voldoende mogelijkheden voor leerlingen die meer willen en kunnen 

 De lokalen maken het zelfstandig werken goed mogelijk. 

 


