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Implementatie

Schoolleider – Goed leesonderwijs

Uit: “Basisschool en Management”
September 2007
‘Ontwikkelingen in de kwaliteit van het basisonderwijs’ Wim van der Grift
De verklaring voor de tegenvallende prestaties van de zwakste leerlingen zit in de Achilleshiel van het basisonderwijs: op relatief veel basisscholen is de zorg voor
de zwakste leerlingen onvoldoende.
Centraal staat in dit artikel de rol van de schoolleider. Een nieuwe trend: “data-driven-decisionmaking”. Kwaliteitszorg is in wezen niets anders dan een regelmatige
check op de opbrengsten van de school en het treffen van maatregelen wanneer de kwaliteit van de opbrengsten achterblijft bij de eisen die hieraan gesteld kunnen
worden.
Data-driven-decisionmaking is
1.
•
starten met analyseren van de leesprestaties van de leerlingen
•
analyseren van de behoeften van de zwakke leerlingen
•
werken met landelijk genormeerde toetsen
2. bieden van systematische hulp aan de zwakke leerlingen door het aanbod in didactisch opzicht zodanig aan te passen dat ook zij de minimumdoelen van het
schooljaar kunnen bereiken. Het gaat dus niet om het verlagen van de doelen, maar om het bieden van speciale didactische hulp het liefst in de eigen klas
van de eigen leraar. (preteaching en reteaching)
•
extra uitleg
•
uitbreiding van de leertijd en systematische feedback
•
goede variatie in de les
3. evalueren van de hulp aan de zwakke lezers en het zonodig bijstellen van de aanpak van de zwakke lezers.

Opdracht – Voor Groepsleerkrachten Groep 3
De groepsleerkrachten hebben voor de periode september-november een opdracht gekregen
Gericht gaan werken aan de volgende onderdelen
1. bijhouden van een logboek: wat zijn mijn leervragen?
2. didactische leerkrachtvaardigheden:
•
bij elke les expliciet formuleren van het leerdoel
•
wat zijn de activiteiten gericht op het lesdoel
•
hardop voordoen
3. organisatorische leerkrachtvaardigheden: -toepassen van de verlengde instructie na de groepsinstructie (10 minuten extra voor de zwakke lezer)
4. opstellen van een groepshandelingsplan voor de periode september tot de herfstsignalering
5. vaststellen van de beginsituatie voor elke leerling: nachecken van de leesvoorwaarden (poespastest).
Voor de volgende bijeenkomst
1. de resultaten van de herfstsignalering.
2. opsturen van een succesverhaal, een voorbeeld van good-practice. (info@spoe.nl)
Wat betekent dit voor de directeur
1. bespreken en regelmatig bespreken in de algemene teamvergadering. Betrokkenheid van het gehele team. Agenderen.
2. bespreken met leesverbeterteam (interne begeleider, collegiaal-consulent en schoolbegeleider)
3. opstellen van de eerste ronde klassenconsultatie door interne begeleider en schoolbegeleider. Klassenconsultaties op bovengenoemde opdracht.
4. terugkoppelen van de resultaten door leesverbeterteam naar directie en directie naar team (plan-do-check-act)
5. klassenbezoek door directie
6. ev. intensieve begeleiding / coaching van een leerkracht
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De Checklist Effectiviteitsfactoren
Goed Leesonderwijs (door CPS) is een uitgave van School aan Zet. School aan Zet draagt zorg voor de uitvoering van
© Buiten het downloaden zijn alle rechten
op dit product voorbehouden aan:
spoor 3 en 4 van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van School aan Zet en samen met het Ministerie

van OCW. Voor vragen rond de kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen
met Gea Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl.
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