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Onderwerp  Inhoud  Wat   levert   het   op?  
Samenwerking   WKRU  ● Lesprogramma   voor   de   bovenbouw   ‘Menselijke  

machines’   (groep   6   t/m   8)   is   bedacht,  
uitgeschreven   en   getest   samen   met   het   team   van  
professor   Marcel   van   Gerven.   

● Lessen   voor   groep   1   t/m   5   zijn   uitgewerkt   voor  
hetzelfde   thema   als   waar   de   bovenbouw   mee  
werkt.   

● Teamtraining   vanuit   WKRU   onderzoeken   leren   door  
Jan   van   Baren   -   Nawrocka.   

● Voorbereiden   workshop   Winterschool.   
 

Het   onderzoekend   leren   op   De   Borgwal   krijgt   steeds   meer  
vorm   en   vindt   steeds   meer   geïntegreerd   plaats   bij   andere  
vakken.   De   teamtraining   hee�   hieraan   bijgedragen.   Voor   het  
project   ‘Menselijke   machines’   zijn   alle   lessen   geschreven   voor  
alle   groepen.   Na   de   carnavalsvakan�e   zijn   de   eerste   lessen  
gegeven.   
 
Het   project   van   vorig   schooljaar   ‘Sporten   is   gezond,   toch?!’   is  
nu   afgerond.   Het   laatste   item   bij   dit   project   was   het   verzorgen  
van   de   workshops   �jdens   de   Winterschool   2020.   Deze   dag   is  
ook   het   boek   uitgekomen,   ‘Onderzoekend   leren   de   klas   in,  
deel   11’,   hierin   staat   het   project   dat   vorig   jaar   op   De   Borgwal  
hee�   gedraaid   uitgebreid   beschreven.   

SZE  In   januari   en   februari   zijn   bij   alle   groepen   toetsen  
afgenomen,   dit   om   resultaten   te   meten.   Hiervoor  
gebruiken   we   het   Cito   leerling   volgsysteem.   Deze   resultaten  
bespreken   we   2x   per   jaar   �jdens   de   Schoolzelfevalua�e  
(SZE).   We   blikken   dan   terug   op   de   afgelopen   periode   en  
kijken   hierbij   naar   de   resultaten/vorderingen   van   de  
individuele   kinderen   en   de   groepen.   Dit   vergelijken   we  
vervolgens   met   het   landelijk   niveau   van   vergelijkbare  
scholen.   
 
De   IB’er   is   samen   met   de   onderwijsassistent   gestart   met  
het   het   op�maliseren   van   het   leerlingvolgsysteem  
(Parnassys).  
 

Aan   de   hand   van   onze   bevindingen   worden   onze  
onderwijsplannen,   op   leerling-   en   op   groepsniveau,   waar  
nodig   bijgesteld   en   stellen   we   nieuwe   doelen   voor   de  
komende   periode.   In   de   onderwijsplannen   beschrijven   we   op  
welke   manier   we   hiermee   aan   het   werk   gaan   en   hoe   wij   dit  
weer   evalueren.  
 
Door   het   op�maliseren   van   dit   leerlingvolsysteem,   kunnen   de  
leerkrachten   makkelijker   gegevens   van   onze   leerlingen  
verzamelen.   
 

Taaluilen  Onder   leiding   van   ‘Taaluilen’   (een   organisa�e   die   besturen  
en   scholen   helpt   bij   het   opstellen   van   een   Strategisch  

Er   is   voor   de   komende   4   jaar   per   jaar   beschreven   wat   wij   op  
onze   pijlergebieden   willen   realiseren.   Dit   geheel   vormt   ons  



Beleidsplan   en   Schoolplannen)   hebben   wij   in   3   sessies   een  
visie   en   een   missie   neergezet   waar   wij   met   het   onderwijs  
op   De   Borgwal   willen   staan   over   4   jaar.   

schoolplan.   Op   dit   moment   zijn   wij   bezig   met   het   laatste  
gedeelte.   

Training   G-suite  Rianne   en   Gerda   hebben   de   opleiding   Google   Cer�icied  
Educator   level   1   gevolgd   en   afgerond   (studielast   +/-   40  
uur).   Zij   hebben   een   deel   van   de   regelluwe   dagen   gebruikt  
voor   zelfstudie   en   het   overbrengen   van   de   kennis   en  
vaardigheden   aan   collega’s.  

Rianne   en   Gerda   hebben   het   cer�ficaat   behaald   
Leerkrachten   zijn   in   ieder   geval    vaardig   in   het   gebruik   van   de  
Drive,   Google   documenten   en   G-mail.    Binnen   o.a.  
Topondernemers   wordt   gewerkt   met   meerdere   programma’s  
en   worden   de   mogelijkheden   van   delen   en   samenwerken  
volop   ingezet.   
 
Leerkrachten    zijn   bekend   met   de   mogelijkheden   van   de  
G-suite,   wat   zij   met   ondersteuning   direct   hebben   kunnen  
inze�en   �jdens   de   lesvrije   weken   in   de   Corona-crisis.   Er   wordt  
nu   volop   gewerkt   met   Classroom   en   Hangouts/   Meet.  

Dalton   visiteur  Dit   schooljaar   is   juf   Simone   begonnen   als   visiteur   bij   de  
Nederlandse   Dalton   Vereniging.   Eens   in   de   vijf   jaar   wordt  
een   Daltonschool   gevisiteerd   om   te   kijken   of   zij   nog   in  
voldoende   mate   werken   aan   de   daltonprincipes.  
 
Tijdens   de   scholingsbijeenkomsten   zijn   onder   andere   aan  
bod   geweest;   visiteren   vanuit   een   waarderend   perspec�ef,  
onderzoeksvragen   stellen   en   ontwikkelingen   op   Dalton  
gebied.   

Als   Daltonvisiteur   bezoekt   Simone   allerlei   Daltonscholen   door  
heel   Nederland.   Dit   levert   nieuwe   ervaringen,   inzichten,  
werkwijzen   en   soms   ook   materialen   op.   Door   deze   bezoeken  
kunnen   wij   ons   netwerk   uitbouwen   en   verder   onze  
speerpunten   uitdiepen   met   eventuele   hulp   van   goede  
Daltonscholen.   We   hebben   ervaren   dat   de   regio  
bijeenkomsten   waar   wij   aan   deelnemen   niet   al�jd   die  
verdieping   brengen   die   wij   zoeken.   Door   hier   aan   deel   te  
nemen,   vergroten   wij   onze   kennis   en   inzichten.  

Daltonopleiding  Afgelopen   jaar   is   juf   Rianne   bezig   geweest   met   het   behalen  
van   haar   Daltoncer�ficaat.   In   deze   cursus   gaat   het   onder  
andere   over   de   Dalton   kernwaarden:   verantwoordelijkheid,  
samenwerken,   effec�viteit,   zelfstandigheid   en   reflec�e.  
Hierbij   wordt   de   vergelijking   gemaakt   met   de   theorie,   De  
Borgwal   en   andere   Daltonscholen.   Hiervoor   is   een   Dalton  
ontwikkelingsplan   geschreven   over   de   leerdoelen   rekenen  
van   groep   3.   Er   is   onderzoek   gedaan   naar   het   werken   met  
doelenkaarten,   om   de   kinderen   zelfsturend   en   nog  
gemo�veerder   aan   het   werk   te   krijgen→   de   kinderen  

Door   het   Dalton   ontwikkelings   plan   hebben   wij   meer   zicht  
gekregen   op   de   leerdoelen   rekenen   van   groep   3.   Daarnaast   is  
er   ook   zicht   op   de   methode   ‘Wereld   in   getallen   5’   (wij   werken  
nu   met   WIG4)   en   hoe   zij   werken   aan   doelen.   
 
Ook   is   er   meer   zicht   op   de   verschillende   manieren   van   werken  
aan/met   doelen.   Bijvoorbeeld   dat   een   doelenmuur   geen  
meerwaarde   hee�   op   het   eigenaarschap   en   zelfsturing   bij  
leerlingen   als   het   alleen   een   doelenmuur   is.   Je   moet   hier   met  
de   leerlingen   feedback   op   geven,   maar   ook   de   leerlingen  



weten   wat   de   doelen   zijn   en   waar   ze   deze   les   naar   toe  
moeten   werken.   

persoonlijke   doelen   laten   maken/geven   en   deze   in   hun   map  
laten   bijhouden.   Omdat   de   leerlingen   de   doelen   zichtbaar  
hebben/maken   of   hier   zichtbaar   op   kunnen   reflecteren,   zal  
hun   eigenaarschap   en   zelfsturing   vergroten.   Hier   gaan   wij   nog  
verder   mee   aan   de   slag.  

Rapporten  Rapporten   zijn   inhoudelijk   herschreven.   Er   zijn  
aanpassingen   in   het   algemene   deel   en   bij   de   vakken.   ook  
de   lay-out   is   helemaal   herzien.   Alles   in   gezamenlijk   overleg  
met   het   team,   de   MR   en   de   leerlingenraad.   Op   basis  
daarvan   is   een   nieuw   werkdocument   gemaakt,   is   er   ruimte  
geweest   voor   het   opdoen   van   vaardigheden   voor   alle  
leerkrachten   om   het   werkdocument   per   leerling   te  
bewerken   en   juist   op   te   slaan.   Nieuwe   rapporten   zijn   voor  
het   eerst   in   februari   2020   aan   leerlingen   meegegeven.  

Nieuwe,   frisse   rapporten.   Deze   zijn   inhoudelijk   up-to-date.  
Minder   kopieerkosten   door   andere   opzet   m.b.t.   algemene  
informa�e.   De   rapporten   kunnen   bewerkt   worden   in   de   Drive,  
dus   ook   met   de   verstrekte   Chromebooks   thuis.   

Weinig   zieke   leerkrachten  Doordat   veel   extra   taken   door   het   team   kunnen   worden  
georganiseerd   op   de   regelluwe   dagen,   neemt   dit   werkdruk  
weg   �jdens   de   gewone   lesdagen.   Dit   resulteert   in   een   heel  
laag   percentage   zieke   leerkrachten.   

Wanneer   er   toch   leerkrachten   ziek   waren,   kon   dit   worden  
opgevangen   met   collega’s   die   par�me   werken.   Leerlingen  
hebben   al�jd   les   gehad,   groepen   zijn   nooit   opgedeeld   of   naar  
huis   gestuurd.   

Sil   op   school  In   de   kleutergroepen   werken   we   al   enkele   jaren   met   de  
digitale   methode   ‘Sil   op   School’.   Om   zoveel   mogelijk   uit   de  
methode   te   halen,   is   het   belangrijk   om   het   intensief   voor   te  
bereiden   en   veel   hoeken   in   te   ze�en.   Tijdens   de   regelluwe  
dagen   hebben   we   deze   mogelijkheid.   
 

We   hebben   dit   jaar   1   scholingsdag   gehad   waarbij   we   ons  
verdiept   hebben   in   de   manier   om,   per   thema,    een   goede  
opbouw   te   maken.   Door   de   goede   voorbereiding,   �jdens   de  
regelluwe   dagen,   lukt   het   steeds   beter.   



Ook   hadden   we   behoe�e   aan   extra   scholing   bij   deze  
methode.   We   hebben   een   cursus   gevolgd   vanuit   de   CED  
groep.   

Gesprek   bestuur  In   2   sessies   is   het   team   van   De   Borgwal   in   gesprek   gegaan  
met   het   bestuur   van   De   Linge.   Al   het   oud   zeer   is   van   beide  
kanten   uitgesproken.  

We   kunnen   gezamenlijk   kijken   naar   de   toekomst.   Waar  
kunnen   De   Linge   en   De   Borgwal   elkaar   versterken   om   samen  
het   beste   onderwijs   te   kunnen   geven   aan   de   leerlingen   van   De  
Borgwal.   

Cursus   zichtbaar   maken  
van   data   en   doelen  

Vanuit   de   Meta-onderzoeken   van   Ha�e   is   naar   voren  
gekomen   dat   het   formuleren   van   doelen   en   het   geven   van  
feedback   grote   impact   hee�   op   het   verhogen   van   de  
resultaten   van   de   kinderen.   Het   gezamenlijk   maken   van   een  
datamuur   en   ook   de   feedback   hierop   (product   en   proces)  
zorgt   voor   een   (nog   grotere)   betrokkenheid   bij   het   eigen  
leerproces   en   zo   dus   ook   voor   eigenaarschap.   Deze   doelen  
zouden   heel   goed   een   plek   kunnen   krijgen   in   een   por�olio,  
waarbij   deze   por�olio   de   werkmap   van   de   kinderen   is.   De  
gestelde   doelen   zullen   in   sommige   gevallen   groepsdoelen  
zijn,   maar   in   de   meeste   gevallen   persoonlijke   doelen.   

Doordat   de   kinderen   zich   betrokken   voelen   bij   hun   leren   en  
dit   ook   zichtbaar   kunnen   maken   en   er   op   kunnen   reflecteren  
zal   hun   welbevinden   ook   vergroot   worden.  
Het   formuleren   van   doelen   en   het   geven   van   feedback   hee�  
grote   impact   op   het   verhogen   van   de   resultaten   van   de  
kinderen  

Kleuters:   planbord   digitaal  Begin   van   dit   schooljaar   zijn   we   gestart   met   een  
proeflicen�e   van   het   digikeuzebord.   Dit   bord   is   het   digitale  
alterna�ef   voor   het   tradi�onele   magne�sche   keuzebord.  
De   leerlingen   plannen   hun   werkje   in   via   het   digibord.   De  
leerkrachten   zorgen   er   wekelijks   voor   dat   het   programma  
klaar   staat   met   nieuwe   moetwerkjes   en   vrije   opdrachten.   In  
december   hebben   we   besloten   om   met   het   digikeuzebord  
verder   te   gaan.   

De   kinderen   plannen   nu   digitaal.   De   leerkrachten   gaan   zich  
verder   verdiepen   in   wat   er   nog   meer   achter   dit   programma  
zit.   Via   uitgebreide   sta�s�eken   kan   de   leerkracht   namelijk   zien  
wie   met   wie   speelt,   welke   ac�viteiten   het   meest   favoriet   zijn  
en   wat   elk   individueel   kind   hee�   gekozen.   Ook   zit   er   een  
online   leerlingvolgsysteem   achter,   waar   de   leerkrachten   naar  
gaan   kijken.   

Beebots  Afgelopen   jaar   hebben   wij   voor   iedere   klas   2   Beebots  
gekregen.   Deze   Beebots   kunnen   op   verschillende   manieren  
worden   ingezet:   bijvoorbeeld   op   de   weektaak   of   �jdens  
doe�jd.   Wij   zijn   met   z'n   allen   op   onderzoek   gegaan   hoe   we  
de   beebots   ook   kunnen   inze�en   voor   het   werken   aan  
doelen.   Hiervoor   hebben   we   kaarten   gemaakt   die   in   een  
mat   kunnen.   

Leerlingen   zijn   enthousiast.   Zij   maken   de   eerste   stappen   in  
programmeren.  



 
Rianne   en   S�jn   zouden   een   workshop   bij   de   B-Bot   Academy  
volgen   om   inspira�e   op   te   doen   en   inzicht   te   krijgen   hoe  
we   de   Beebots   kunnen   integreren   in   de   lessen.   Deze  
workshop   is   vanwege   de   corona   crisis   verplaatst   naar   het  
nieuwe   schooljaar.  

Pluswerk   vrijdagmiddag  Sinds   januari   geven   Rianne   en   S�jn   de   vrijdagmiddag   de  
plusgroep   van   De   Borgwal   vorm.   Samen   met   de   IB’er   en   de  
plusgroep   begeleider   vanuit   De   Linge   hebben   zij   kri�sch  
gekeken   naar   de   inhoud   van   de   bijeenkomsten.   Deze  
interne   plusgroep   is   gericht   op   leerlingen   die   extra  
uitdaging   krijgen   aangeboden.   

De   kinderen   van   de   plusgroep   werken   nu   individueel   of  
coöpera�ef   aan   projecten.   We   laten   het   kind   zelf   een  
onderwerp   kiezen   waar   hij/zijj   veel   belangstelling   voor   hee�,  
zo   is   er   sneller   sprake   van   intrinsieke   mo�va�e.   Daarnaast  
hebben   de   kinderen   in   overleg   met   de   groepsleerkracht   hun  
project   op   de   weektaak   gezet   zodat   zij   doordeweeks   aan   het  
project   kunnen   werken.   De   vrijdagmiddag   gebruiken   we   nu   als  
feedback-   en   uitleg   moment.  

 

 


