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2. INLEIDING 

2.1 HET PROJECT 

PCBO Apeldoorn is een schoolbestuur met oog voor eigentijds onderwijs. Om die reden is er 

besloten om voor alle scholen die onder het bestuur vallen een eigen Onderwijs- en ICT-plan 

op te stellen. De nadruk ligt hierbij op de vertaling van de onderwijsvisie naar de functionele 

behoeften op het gebied van ICT en onderwijsvernieuwing van de school. In dit Onderwijs- en 

ICT-plan staat stap voor stap beschreven wat deze functionele behoefte is en hoe deze past 

binnen de visie van de school. 

Om hiertoe te komen is er met de school nauw samengewerkt. In verschillende fasen is er 

vanuit de brede visie op leren en ontwikkelen steeds verder ingezoomd op de effecten 

hiervan op de behoefte aan inhoud, toepassingen en infrastructuur voor de school.  

Tijdens de eerste fase is een verkenning gedaan naar de huidige situatie op de school en de 

ambities die er zijn op het gebied van onderwijsvernieuwing en de inzet van ICT. Dit is gedaan 

aan de hand van de EduCheck: een schoolbreed onlineonderzoek wat is gebaseerd op onder 

andere het Vier in Balans-model van Kennisnet. 

In de tweede fase zijn de resultaten van de EduCheck als uitgangspunt genomen voor 

verdere verdieping. Zo is er bij PCBO Emmaschool een drietal sessies gehouden rondom de 

visie op onderwijs en ICT en de inzet van adaptieve software in het onderwijs (inhoud en 

toepassingen). Twee met het volledige team en één met de werkgroep voor dit project. 

De derde fase stond in het teken van het maken van de concrete vertaling van de 

opbrengsten uit de eerdere bijeenkomsten naar functionele wensen en behoeften.  

Tot slot is het Onderwijs- en ICT-plan opgesteld. Hierbij zijn de vier bouwblokken van het Vier 

in balans model, visie, deskundigheid, inhoud & toepassingen en infrastructuur als 

uitgangspunt gebruikt. De zes centrale thema’s die vanuit PCBO Apeldoorn zijn opgesteld, 

zijn opgenomen in de Vier bouwblokken. Het gaat om de volgende zes thema’s:   

▪ Leerruimtes; 

▪ Doelen en leerling; 

▪ Verandervermogen; 

▪ Toetsing en borging; 

▪ Onderwijs; 

▪ Ontwikkeling 
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2.2 DE SCHOOL 

De Emmaschool is een buurtschool en telt rond de 210 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. 

Daarnaast is er nog een peuterspeelzaal, kinderopvang vóór en ná schooltijd en een Eerste 

Opvangklas. We streven naar een groepsgrootte van rond de 25 leerlingen om zo de kwaliteit 

van het onderwijs te kunnen borgen. Voor de school zijn in ieder geval de volgende 

kernwaarden betekenisvol en richtinggevend voor hun werk:  

VEILIGHEID  

Onder veiligheid verstaan we uiteraard fysieke veiligheid: een veilig gebouw dat voldoet aan 

alle veiligheidseisen: geen scherpe uitsteeksels, losse stoeptegels of onveilige 

verkeerssituaties op weg naar een buitenactiviteit. Maar ook emotionele veiligheid: het 

gevoel je vrij te voelen om jezelf te zijn en je te durven en kunnen ontwikkelen bij mensen 

die je open ontvangen. Dit geldt niet alleen voor de kinderen en hun ouders/verzorgers, 

maar ook voor het team.  

KWALITEIT  

We streven een hoge kwaliteit na op alle gebieden: onderwijs, opbrengsten, de 

maatschappelijke en sociale relevantie, de zorg die de school biedt, maar ook het gebouw, de 

werkplekken en de speelruimte voor de kinderen.  

PASSIE/PLEZIER 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan en dat 

onze school in de wijk bekend staat als een fijne school, waar men graag komt en waar 

iedereen serieus wordt genomen. Wij hechten veel waarde aan een goede samenwerking en 

een goede sfeer. Iedereen voelt zich welkom. Leerkrachten geven met passie les waardoor 

kinderen plezier hebben in leren. 

 HET GEBOUW  

De school is gebouwd in 1928 in de Staatsliedenbuurt. Dertig jaar later werd er een 

kleuterschool aan toegevoegd. Na een fusie in het jaar 1988 breidde de school zich uit. In 

1998 werd de school opnieuw uitgebreid met 2 lokalen. In 2002 werden aan de voorzijde bij 

het winkelcentrum 2 lokalen bijgeplaatst. In 2010 vond er opnieuw een verbouwing plaats en 

zijn er in hallen en gangen werkplekken voor kinderen gecreëerd en kwam er een nieuwe 

keuken en een ruimere personeelskamer. De school beschikt over diverse ingangen echter de 

hoofdingang is die via het kleuterplein. Door de brand op oudejaarsdag 2015 waarbij veel 

roet- en rookschade ontstond, is het gebouw intern gerenoveerd. Zo is er een grote hal 

ontstaan die gebruikt kan worden als leerplein. Op dat leerplein staat een enorm keukenblok 

waar interactief lesgegeven kan worden.  

HET PEDAGOGISCH KLIMAAT 

Je mag zijn wie je bent om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn en je mag het 

worden op jouw manier en in jouw tijd als een van de kinderen op school, als een van de 

mensen op deze wereld. Een goed pedagogisch klimaat op school is een belangrijke 

voorwaarde voor goed onderwijs. Als kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen, zal 

dat de ontwikkeling van kinderen ten goede komen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen 

zich thuis voelt op onze school. Er wordt veel aandacht besteed aan het welbevinden van alle 

kinderen. Wij zijn een kanjerschool. Er wordt in elke groep minimaal éénmaal per week een 

kanjerles gegeven. Er is een duidelijk gedragsprotocol en er zijn duidelijke regels en 

afspraken.  
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Een kind op de Emmaschool:  

• heeft zelfvertrouwen;  

• gaat met plezier naar school; 

• kan goed samenwerken;  

• is zelfstandig / kan plannen; 

• ontwikkelt zich naar vermogen;  

• kent zijn talenten;  

• voelt zich veilig;  

• leert van de wereld om hem heen;  

• mag “anders“ zijn.  

Op onze school staat de brede ontwikkeling van het kind centraal binnen het onderwijs dat 

we dagelijks aanbieden. Een kind heeft van nature de neiging om zich te willen ontwikkelen, 

is nieuwsgierig, vol zelfvertrouwen en creatief. Kinderen groeien en ontwikkelen zich alleen 

in een veilige, en uitdagende (leer) omgeving, waarin zij zich gewaardeerd, veilig en 

gerespecteerd voelen. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talent. Recht doen aan ieder 

kind betekent dat het onderwijs uitgaat van erkende ongelijkheid. Of met andere woorden: 

dat de school de verschillen tussen kinderen kent, erkent en herkent en als uitgangspunt 

neemt voor het onderwijs. Ieder kind mag zijn wie hij is!  

Een leerkracht op de Emmaschool: 

• is betrokken; 

• heeft hoge verwachtingen; 

• werkt samen; 

• heeft vertrouwen en laat los; 

• voelt zich veilig;  

• staat open voor feedback;  

• werkt samen met collega`s, ouders en leerlingen;  

• is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen;  

• haalt de “wereld” binnen en brengt de school naar “buiten”;  

• is een sterke begeleider. 

Het team op de Emmaschool is gericht op leren met en van elkaar. We willen een lerende 

organisatie zijn. 
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3. HUIDIGE SITUATIE 

3.1  VISIE 

De Emmaschool is een school waar veel aandacht is voor kansengelijkheid van kinderen.  De 

kinderen van de Emmaschool hebben niet dezelfde startpositie, de een komt met meer 

bagage de kleuterklas binnen dan de ander. Door hoge verwachtingen te hebben van 

kinderen en hen op een goede manier te ondersteunen proberen we ervoor te zorgen dat 

alle kinderen goed onderwijs krijgen en kunnen uitstromen naar het voortgezet onderwijs op 

een niveau wat bij hen past.  

Hieronder wordt beschreven hoe het onderwijs op de Emmaschool wordt vormgegeven.  

DIFFERENTIATIE 

’s Ochtends staan de vakken rekenen, taal en lezen centraal. De leerkracht geeft meestal 

uitleg aan de hele groep. Kinderen die de uitleg begrijpen mogen na de korte instructie aan 

het werk gaan. Vervolgens gaat de leerkracht verder met de basisinstructie en controleert ze 

regelmatig welke kinderen zelfstandig verder kunnen. De kinderen die meer tijd nodig 

hebben om zich de leerstof eigen te maken, mogen onder begeleiding van de leerkracht 

verder werken aan de instructietafel in de klas. We werken steeds meer toe naar kleine 

instructiegroepen die een korte instructie krijgen op niveau.  

Door onze onderwijsorganisatie, vormen we instructiegroepen die afhankelijk van het 

leerdoel gevormd worden. Er wordt per les of blok gekeken welke instructiegroepen 

gevormd worden. Ons uitgangspunt is dat de onderwijsbehoeften van de leerlingen leidend 

zijn voor de organisatie van ons onderwijs.  

Door anders te organiseren krijgen we meer mogelijkheden om aandacht en zorg aan ieder 

kind afzonderlijk te geven en houden we meer rekening met verschillen in 

ontwikkelingsniveau en tempo van kinderen.  

‘s Middags staan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en de creatieve 

vakken zoals tekenen, handvaardigheid en drama op het programma.  

Ouders en/of verzorgers spreken met de leerkracht van de groep over de ontwikkelingen van 

hun zoon en/of dochter. Daarbij kan op verzoek van de ouder of de leerkracht ook een ander 

teamlid worden uitgenodigd.  

Aan het begin van het jaar wordt afgesproken hoe vaak en wanneer er gesprekken moeten 

plaatsvinden tussen ouders, kinderen en leerkrachten.  

HETEROGENE KLEUTERGROEPEN  

In onze kleuterbouw zijn de groepen heterogeen, dat wil zeggen dat kinderen van 

verschillende leeftijden bij elkaar in één groep zitten. Dit heeft grote voordelen voor de 

sociale ontwikkeling van de kinderen (de groten helpen de kleintjes) maar ook voor de 

verstandelijke ontwikkeling: kinderen leren het meest van elkaar. Vanaf het moment dat het 

kind voor het eerst naar school gaat, houden de leerkrachten bij hoe de ontwikkeling van het 

kind verloopt. Dit gebeurt door de kinderen te observeren in verschillende speel- en 

werksituaties. Deze bevindingen worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem van 

Parnassys.   
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Wij streven ernaar om ons onderwijs zo in te richten dat ieder kind zoveel mogelijk een 

ononderbroken ontwikkeling kan doorlopen.  

 SAMENWERKEN  

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandige keuzes kunnen maken en goed kunnen 

samenwerken. Het zijn vaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn. Om het samenwerken 

en leren te bevorderen maken we gebruik van coöperatieve werkvormen.  

ZELFSTANDIG LEREN  

Zelfstandig leren werken is heel belangrijk. Dat hebben mensen nodig in het leven en het 

wordt al jong geleerd op de Emmaschool. Zo werken we in groep 1 en 2 met een planbord. 

De kinderen kiezen zelf een onderdeel dat ze die dag zelfstandig willen doen naast de 

verplichte opdrachten. In groep 3 wordt een eerste aanzet gedaan tot een halve dagtaak op 

het bord. In groep 4 en 5 wordt er gewerkt met dagtaken die gedurende het jaar uitgebreid 

kunnen worden naar een twee- of driedaagse taak. De kinderen krijgen korte instructie 

waarna ze zelfstandig aan het werk gaan met een aantal opdrachten. Deze opdrachten 

mogen ze in een zelfgekozen volgorde maken. In groep 6,7 en 8 werken we met weektaken. 

De kinderen krijgen een taakbrief waarop voor elke soort leerstof een aantal opdrachten 

staat die in die week gemaakt moet worden. Ze krijgen daar korte instructie over waarna ze 

zelfstandig aan het werk gaan. Veel werk kunnen ze zelf nakijken. In groep 7 en 8 leren de 

kinderen werken met een agenda.  

RAPPORTAGE  

De ontwikkeling van kinderen wordt vastgelegd in een portfolio. Deze verschaft informatie 

over het verloop van de ontwikkeling van het kind. De portfolio’s zijn aanwezig in de klas en 

voor de ouders/verzorgers van het kind altijd in te zien. De resultaten van toetsen worden in 

een rapport of digitale portal bijgehouden waar ouders en leerkrachten toegang tot hebben.  

ONDERWIJSKUNDIG  

Op de Emmaschool is veel aandacht voor het behalen van hoge opbrengsten, maar hebben 

we ook aandacht voor de procesmatige kant die leidt tot deze hogere opbrengsten. Op onze 

school staat een ‘brede ontwikkeling’ van kinderen centraal. Als hoofd, hart en handen niet 

bij elkaar zijn, blokkeert een kind en stagneert de ontwikkeling. Wij willen onze leerlingen 

een veilige omgeving bieden waar ze niet alleen schoolse zaken leren, maar zich ook kunnen 

ontwikkelen tot jonge mensen met zelfvertrouwen, initiatief en positief gedrag. Wij zien het 

als een belangrijke taak onze leerlingen te begeleiden naar zelfstandigheid en zelfbewuste 

volwassenheid.  

ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST  

De Emmaschool wil aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Vooral op het gebied 

van de technologie gaan de ontwikkelingen snel. De vaardigheden (21st century skills) die 

belangrijk zijn voor kinderen en die het mogelijk maken hun wereld te vergroten zijn onder 

andere creativiteit, leren samenwerken en kritisch nadenken. In groep 4 tot en met 8 willen 

wij door het verbinden van vakken als natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis en de 

kunstvakken hier vorm aan geven. Ontwerpend en onderzoekend leren is hierbij ons 

uitgangspunt. We plannen meer projecten om onderzoekend en ontdekkend leren en het 

aanleren van de 21st century skills steeds meer een plek te geven binnen ons onderwijs. Het 

is belangrijk dat de aangeboden leerstof betekenisvol is voor leerlingen. De leeractiviteiten 

moeten kinderen stimuleren en motiveren om meer te willen leren en zich daardoor breder 
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te kunnen ontwikkelen. In de projecten wordt gewerkt aan meerdere doelen tegelijk die 

ervoor zorgen dat we meer ingaan op de brede ontwikkeling van kinderen.  

ONTWIKKELINGSGERICHT  

In groep 1 en 2 werken we volgens startblokken aan de basisontwikkeling. Het belangrijkste 

uitgangspunt van basisontwikkeling is het bevorderen van de brede ontwikkeling waarin 

zaken als initiatief nemen, creativiteit in denken en handelen een belangrijke rol spelen. Dit 

sluit mooi aan op de visie en de ontwikkelingen in groep 4 tot en met 8. Kennis en 

vaardigheden worden aangeleerd als onderdeel van de brede ontwikkeling en niet 

afzonderlijk. Er wordt gewerkt in thema’s die na circa acht weken worden afgerond. 

ICT  

We hebben veel aandacht voor ICT. In iedere groep is er een digitaal schoolbord en zijn er 

meerdere computers. Op dit moment hebben we vijf Ipads tot onze beschikking. Deze 

worden op verschillende manieren ingezet binnen ons onderwijs. In groep 1 werken de 

kinderen met een digibord ter ondersteuning van het lees- en rekenonderwijs. In de midden- 

en bovenbouw kunnen kinderen digitale presentaties geven ter ondersteuning van hun 

spreekbeurt, boekbespreking of projectafsluiting. Vanaf groep 3 hebben alle kinderen een 

rekentuinaccount. Rekentuin is een adaptief programma dat aansluit bij de ontwikkeling van 

kinderen. Hiermee kunnen ze ook thuis aan de slag. Het is belangrijk dat kinderen op een 

goede manier leren omgaan de digitale kenniswereld. Hoe zoek je informatie op, hoe 

betrouwbaar is deze kennis? We gebruiken bewust op school geen internetfilter. Wij maken 

kinderen liever mediawijs. Van ouders verwachten we een actieve rol in het begeleiden van 

kinderen als ze omgaan met de computer. Vooral de sociale media (Facebook, Twitter, 

WhatsApp) vraagt om goede begeleiding.  

3.2 DESKUNDIGHEID 

         Voor het versterken van de deskundigheid van leerkrachten organiseren we op de  

          Emmaschool Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) en voortgangsgesprekken. Ook 

          volgen leerkrachten individuele nascholing en teamscholing. 

PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN  

Op onze scholen leren leerkrachten met elkaar in professionele leergemeenschappen (PLG’s). 

Het team is verdeeld in drie PLG's die bij elkaar komen op een van de dagen waarop de 

leerkrachten werken. Het onderwerp van de PLG heeft te maken met het didactisch 

handelen van de leerkracht. In het schooljaar 2018-2019 stond het Expliciete Directe 

Instructiemodel (EDI) centraal. Leerkrachten formuleerden hun eigen leerdoel en werkten 

hieraan als PLG voor een periode van 10 schoolweken. Daarna was er een 

terugkoppelmoment waar de bevindingen van de PLG's met elkaar werden gedeeld. De 

komende vier jaar gaan we verder met de PLG's. In eerste instantie staat het didactisch 

handelen centraal. Het inzetten van devices en op een goede manier werken met 

softwareprogramma’s kan ook onderwerp van de PLG zijn. 
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VOORTGANGSGESPREKKEN 

Voor de leerkrachten van groep 1 t/m 8 worden elke vijf schoolweken voortgangsgesprekken 

georganiseerd. In de voorgangsgesprekken staan de onderwijsresultaten centraal. Tijdens 

deze gesprekken gaan de leerkracht, de intern begeleider en de directeur met elkaar de 

opbrengsten analyseren en bespreken wat er nodig is voor de groep of voor individuele 

kinderen om de opbrengsten te verbeteren. Naast het bespreken van de opbrengsten voor 

de vakken lezen, taal en rekenen bespreken we ook de sociaal emotionele ontwikkeling. Naar 

aanleiding van deze gesprekken worden indien nodig vervolgacties uitgezet, zoals het 

doortoetsen van kinderen of in gesprek gaan met de ketenpartners. 

TEAMSCHOLING 

Jaarlijks is er budget beschikbaar voor teamscholing. In het schooljaar 2019-2020 besteden 

we dit budget aan samenwerken binnen het team. Afhankelijk van de ontwikkelingsbehoefte 

van het team wordt deze scholing ingekocht. 

INDIVIDUELE SCHOLING 

Meerdere teamleden zijn bezig met individuele nascholing. De diversiteit hierin is groot. Een 

aantal teamleden volgt scholing die wordt georganiseerd door de wijk ICT-er bij I-space. 
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3.3 INHOUD EN TOEPASSINGEN 

Het onderwijs op de Emmaschool is zo ingericht dat er op de ochtenden, van 8.30- 12.00 uur, 
de vakken rekenen, taal en lezen centraal staan. ‘s Middags, van 12.30 tot 14.00 uur wordt er 
lesgegeven in de zaakvakken en de expressievakken. We zijn op zoek naar software voor 
rekenen, taal en lezen waarmee we goed kunnen differentiëren en maatwerk kunnen leveren 
voor kinderen. ‘s Middags willen we meer het onderzoekend en ontdekkend leren gaan 
vormgeven. 
 
De volgende methodes gebruiken we bij de lesstof met de bijbehorende software: 

Vak Methode  
Digi-software 

 
leerlingsoftware 

  Aanwezig Hoeveel wordt 
het gebruikt? 

Aanwezig 
 

Hoeveel wordt 
het gebruikt? 

Godsdienst Trefwoord Ja 
 

Weinig Nee  n.v.t. 

Taal Staal Ja Dagelijks Ja Te weinig zie *1 

Rekenen Pluspunt V.3 Ja Dagelijks Ja  Te weinig zie *1 

 Rekentuin n.v.t.  Ja  Dagelijks 

Schrijven Schrijven in de 
basisschool 
 

Ja Dagelijks Nee  n.v.t. 

Lezen VLL Ja Dagelijks Ja  Dagelijks 

 Estafette Ja Dagelijks Nee  n.v.t. 

Engels Groove Me Ja Wekelijks Ja Niet 

Aardrijkskunde Blink  Ja Wekelijks Ja  Niet 

Geschiedenis Blink Ja Wekelijks Ja  Divers 

Biologie-
Techniek 

Blink Ja Wekelijks Ja  Divers 

Verkeer Verkeerseducatie 
lijn VVN 

ja Wekelijks In groep 7 Divers 
 

Expressievakke
n 

 Nee n.v.t. Nee n.v.t. 

Gymnastiek Basislessen 
Bewegings- 
onderwijs 

Nee n.v.t. Nee n.v.t. 

Sociaal 
emotionele 
ontwikkeling 

Kanjertraining Ja Weinig Vragenlijst
en 

In de 
bovenbouw 2x  
per jaar 

*1 - Bepaalde software wordt minder ingezet omdat er te weinig devices zijn. 
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3.4 INFRASTRUCTUUR 

Op dit moment hangt er in de drie groepen 1/2 een scherm waar filmpjes en programma’s op 

getoond kunnen worden. Dit zijn geen touchscreens. In groep 3 t/m 8 zijn digiborden. 

Groep 3 t/m 8 hebben twee computers in de klas waar kinderen op kunnen werken. In de 

twee gangen staan nog twee keer twee computers waar kinderen van verschillende groepen 

op kunnen werken. Op het leerplein staan vier computers voor kinderen van verschillende 

groepen. 

In de personeelskamer staan twee vaste computers en een laptop waar teamleden op 

kunnen werken.  

De volgende apparatuur is op onze school aanwezig: 

Apparatuur Inzet 
2x verrijdbaar bord Dagelijks 

6x Prowise borden Dagelijks  

37x computers/laptop Dagelijks 

7x tablets Dagelijks 

1 multifunctional Dagelijks  

1 muziekinstallatie Maandelijks  
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4. GEWENSTE SITUATIE 

4.1 VISIE 

LEERRUIMTES  

Op de Emmaschool willen wij de wereld van de kinderen groter maken, door de ruimtes 

binnen en buiten de school optimaal in te zetten. Dit maakt dat we graag gebruik willen 

maken van devices die makkelijk mee te nemen zijn. Zo kunnen de leerlingen bij Blink 

geïntegreerd (methode voor de zaakvakken) aan het werk gaan met hun eigen 

onderzoeksvragen en daarbij gebruik maken van flexibele werkplekken. Zo kunnen zij in de 

klas werken, maar ook op het leerplein (vanaf groep 5) of buiten.   

Op de Emmaschool hebben wij regelmatig te maken met het werken in combinatiegroepen. 

Daarom willen wij graag gebruik gaan maken van all-in-one borden in de verschillende 

groepen. Een all-in-one bord geldt als ideale ondersteuning bij het lesgeven aan de ene 

groep, terwijl de andere groep zelfstandig aan het werk is. Het all-in-one bord kan tevens 

worden ingezet bij de verlengde instructie in homogene groepen, waarbij de leerkracht aan 

de instructietafel aan een kleine groep lesgeeft. Voordeel is dat de rest van de groep geen 

afleiding ondervindt tijdens het zelfstandig verwerken van de lesstof. In de groepen 1-2 kan 

het all-in-one bord worden ingezet tijdens de kleine kring activiteiten. 

REGIE EN DOELEN VOOR LEERLINGEN 

Wij geloven dat motivatie essentieel is om optimaal te kunnen leren. Door eigenaarschap van 

leerlingen te bevorderen, hen regie te geven over hun eigen leerproces, zal de motivatie van 

leerlingen (naar verwachting) toenemen. Naast het creëren van een rijke leeromgeving en 

een inspirerende leerkracht, kan ICT hierin ondersteunend is. We denken dan aan de 

volgende zaken die kunnen bijdragen aan verhoging van de motivatie van leerlingen: 

• Digitaal verwerken met directe feedback, waardoor leren zichtbaar wordt voor de leerlingen 

zelf; 

• Aanwezigheid van beloningssystemen binnen adaptieve software; 

• Afwisseling en variatie in werkvormen (instructie, Padlet, quiz, verwerken op eigen device); 

• Samenwerken: filmpjes/foto’s maken rond een onderwerp/thema. 

Bij het borgen en monitoren van de verschillende doelen van leerlingen blijft de regie in    

handen van de leerkracht, die daarbij ondersteund wordt door de gekozen adaptieve 

software. Zowel bij de keuze voor de lesdoelen, het monitoren van de voortgang van 

leerlingen tijdens de les (EDI; controle van begrip en kleine lesafsluiting) en het evalueren van 

de les (EDI; grote lesafsluiting).  

TOETSING EN BORGING VAN ICT-BELEID 

Om de uitwerking van ons ICT-beleidsplan op de Emmaschool goed vorm te kunnen geven, 

zal ICT een terugkerend agendapunt zijn tijdens teamvergaderingen, zo viermaal per jaar. 

Daarbij zullen wij met elkaar spreken over de stand van zaken, good practice delen en 

toetsen of de ICT- middelen en toepassingen ondersteunend zijn aan ons onderwijs zoals 

verwoord in onze visie. Daarbij willen we graag ondersteund worden door de wijk-ICT'er, 

maar zal ook de ICT-coördinator (intern) een belangrijke rol spelen. Naast het teamoverleg 

zijn de Professionele Leer Gemeenschappen (PLG’s) de plek waar leerkrachten samen leren, 

ook op het gebied van ICT. Het A-team zal met name in het eerste jaar een actieve rol spelen 

bij het begeleiden en monitoren van leerkrachten bij het werken met de ICT toepassingen/ 
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devices etc. Tot slot zal de directeur in de ambitiegesprekken met collega’s het gesprek 

voeren over wat geleerd is, waar ondersteuning gewenst is en wat ambities zijn op het 

gebied van ICT.  

ONDERWIJS & ICT: EDI 

Sinds het schooljaar 2018-2019 wordt EDI geïmplementeerd binnen de Emmaschool. De ICT 

moet ondersteunend zijn aan deze vorm van instructie.  

• Lesdoel; de leerkracht bepaalt m.b.v. de gekozen adaptieve software aan welke lesdoel er die 

dag gewerkt wordt. 

• Activeren van voorkennis; gebruik van devices vergroot de actieve betrokkenheid en 

motivatie van leerlingen. Voorbeelden zijn een video opzoeken rond het thema in groep 1 en 

2, het doen van quiz in midden- en bovenbouw.  

• Controleren van begrip; zowel op dashboard als via de wisbordjes. 

• Begeleide inoefening; leerlingen maken op hun device de opdrachten die op het bord 

verschijnen.  

• Kleine lesafsluiting; overzicht via het dashboard van leerlingen die de leerstof beheersen en 

zelfstandig verder kunnen en welke leerlingen verlengde instructie nodig hebben. 

• Leerstof verwerken (wie op welk niveau, herhalen van ‘oude doelen’) 

• Zelfstandige verwerking: directe feedback, werken op niveau en aan eigen doelen. 

ONDERWIJS & ICT: DIFFERENTIATIE 

Wij werken met drie niveaugroepen, waarbij ‘sterke’ leerlingen na een korte instructie 

zelfstandig aan de slag gaan en leerlingen die meer instructie nodig hebben met de 

leerkracht aan de instructietafel verder gaan. Wij willen graag dat ICT ons hierin ondersteunt 

en ontzorgt. Wij denken aan onderstaande punten:  

• Flexibiliteit in verlengde instructie; als leerkracht snel zien welke kinderen op welk doel 

uitvallen; 

• Programma’s zijn adaptief, daardoor kunnen leerlingen de leerstof verwerken op hun eigen 

niveau; 

• Meer ruimte en tijd voor leerlingen om te werken aan de streefdoelen; 

• Door ICT -toepassingen ook meer mogelijkheden om te differentiëren in werkvormen. 

ONDERWIJS & ICT: ONTZORGEN LEERKRACHT 

Complexiteit van de groepen, verschillende niveaus en eigen leerlijnen zorgen momenteel 

voor intensieve en tijdrovende voorbereiding van lessen door de leerkracht. Heel graag 

willen wij dat ICT hierin voorziet. Gebruik van adaptieve software tijdens de lessen en voor 

elke leerling een eigen device, zorgt voor: 

• Minder nakijkwerk voor de leerkracht; 

• Direct resultaten zien voor zowel leerling als leerkracht; 

• Uitzoeken van leerdoelen en bijbehorende leerstof (kosten- en tijdbesparend en 

milieuvriendelijk door verminderde kopieerkosten); 

• Kinderen werken zelfstandig en krijgen directe feedback, waardoor de leerkracht meer 

ruimte heeft voor instructie aan andere leerlingen. 
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ONDERWIJS & ICT: ONDERZOEKEND EN ONTDEKKEND LEREN 

Op de Emmaschool willen we de wereld van de kinderen groter maken. Door onderzoek te 

doen in en om de school, maar ook via het wereldwijde web, willen we daar met behulp van 

ICT een extra impuls aangeven.  

• Het vergroten van 21e -eeuwse vaardigheden. 

• Op tablets informatie te zoeken bij thema’s (onderbouw) en methode Blink (midden- en 

bovenbouw). 

• Onderzoeksvragen uitwerken binnen de zaakvakken. 

• Gebruik maken van bijvoorbeeld Webkwestie en Digi-escape room.  

• Verschillende presentatievormen (foto/video) van uitgewerkte onderzoeksvragen. 

• Instructiefilmpjes terugkijken. 

 

ONDERWIJS & ICT: OUDERBETROKKENHEID  

Op de Emmaschool zijn wij altijd op zoek naar samenwerking tussen ouders en leerkrachten, 

omdat wij geloven dat dit de motivatie en welbevinden van leerlingen op school vergroot.  

Ook hierin kan ICT ons ondersteunen en een impuls geven.  

• Inzet van Padlet waarbij ouders foto’s insturen binnen een bepaald thema (groepen 1 en 2). 

• Instructiefilmpjes delen met ouders. 

4.2 DESKUNDIGHEID 

VOLGORDE VAN ONTWIKKELING 

Niet alles kan in één keer, daarom hebben wij de keuze gemaakt om in het schooljaar 2020-

2021 de ICT in te zetten bij rekenen (nieuwe methode) en de zaakvakken in het 

middagprogramma.  

Vanuit urgentie en ambitie kiezen wij voor het starten met rekenen. Vanuit urgentie, omdat 

de opbrengsten voor rekenen omhoog moeten. En vanuit ambitie, omdat we kwalitatief 

goed, aantrekkelijk en gedifferentieerd rekenonderwijs willen bieden. 

Gesprekken in het kader van het traject van het ICT-beleidsplan hebben duidelijk gemaakt 

dat het binnen het team nodig is om een visietraject te starten op het gebied van 

rekenonderwijs. Dit is van belang om een goede en weloverwogen keuze te kunnen maken 

t.a.v. een nieuwe rekenmethode en digitale software. Voor dit visietraject is expertise 

ingeroepen van de IJsselgroep. In maart 2020 zouden hierover gesprekken plaatsvinden in 

het A-team en in een teamoverleg. Door de Coronacrisis is dit uitgesteld tot medio juni.  

Naast het visietraject is er in de groepen 3 t/m 8 een pilot gedraaid met Gynzy voor ongeveer 

twee leerlingen per groep. Het ging hierbij om leerlingen die in het kader van een OPP de 

behoefte hebben aan remediëring of verrijking. 

Bovenstaand visietraject, pilot met Gynzy en de diverse voorlichtingen van methode c.q. 

software-aanbieders, zullen leiden tot een weloverwogen keuze.   

Tevens willen we vanuit onze ambitie ook aantrekkelijk onderwijs bieden in de zaakvakken, 

waarbij onderzoekend en ontdekkend leren centraal staan. Daarom maken we de overstap 
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van Blink naar Blink Wereld Geïntegreerd vanaf groep 3. Dit proces zal begeleid worden door 

de ICT-coördinator die expertise heeft op het gebied van onderzoekend en ontdekkend leren. 

De groepen 1/ 2 werken ontwikkelingsgericht binnen thema’s. Tijdens de werkles zullen de 

devices met name worden ingezet in de kleine kring. Het gaat dan om taal -en rekendoelen.  

Ook zal het gebruikt worden voor kleuters die meer uitdaging nodig hebben.  

PROFESSIONALISERING VAN LEERKRACHTEN  

In de teamvergadering over het ICT-beleidsplan heeft het team uiteengezet waar zij zich in 

willen ontwikkelen op het gebied van ICT en wat zij daarbij nodig hebben. Het ging daarbij 

om de volgende zaken: 

• Scholing om kennis en vaardigheden te vergroten rond het werken met devices en software, 

waarbij de nadruk ligt op het praktisch aan de slag gaan met de devices en toepassingen. 

Doelen:  

o Alle leerkrachten hebben Prowise Brons en Zilver behaald. 

o De leerkrachten van groep 3 t/m 8 hebben de cursus gevolgd voor het werken met 

de nieuwe rekenmethode.  

o Leerkrachten groep 1/ 2 hebben een cursus gevolgd rondom apps binnen 

kleuteronderwijs. 

• Collegiale consultaties (leren van en met elkaar en in samenwerking met ICT-coördinator en 

wijk-ICT'er) 

• Mogelijkheden benutten om dingen uit te proberen om te zien wat mogelijkheden zijn en 

wat het oplevert voor leerkracht en leerlingen (samenwerking binnen PCBO en Ispace). 

• Beschikbaarheid van een collega die direct kan assisteren bij problemen (wijk-ICT'er of ICT-

coördinator) 

Bovenstaande professionaliseringswensen komen voort uit het proces waarin we vanuit visie 

en ambitie hebben onderzocht hoe ICT het onderwijs op de Emmaschool verder kan 

versterken en ondersteunen. De rol van technologie in het onderwijs kwam medio maart 

echter opeens in een stroomversnelling door de Coronacrisis. Waar eerst ambitie de leidraad 

was, kreeg opeens urgentie de hoofdrol; er moest met spoed digitaal (thuis)onderwijs 

verzorgd worden. In korte tijd hebben leerkrachten zich vaardigheden eigen gemaakt zoals 

instructiefilmpjes opnemen, vergaderen via Teams, werken met Google Classroom, Padlet en 

adaptieve software. De grote stappen die gezet zijn door individuele collega’s én het team als 

geheel maken ons trots. Met vertrouwen zien we uit naar volgend schooljaar om zo voort te 

bouwen op deze ervaringen met de professionalisering op ICT-gebied.   

SCHOOLBREDE AFSPRAKEN 

• Schoolafspraken m.b.t. werken met devices en ICT-toepassingen. Hierbij willen we een link 

leggen met de Kanjertraining en bijbehorende gedragsafspraken.   

• Teamafspraken over gebruik van devices (opbergplek, opladen etc.). 

• Overzicht van en overleg over inzet apps in doorgaande lijn binnen de school.  

 

ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN OP HET GEBIED VAN ONDERWIJS & ICT 

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen optimaal kunnen werken met de devices en 

programma’s en dat zij dit op verantwoorde en veilige wijze doen. Het eerste zegt iets over 

kennis en vaardigheden en tweede gaat over mediawijsheid. Hoe vind ik mijn weg in het 

wereldwijde web en welke gedragsafspraken horen hierbij? Wij willen leerlingen leren om 
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verantwoorde en goede keuzes te maken binnen alle mogelijkheden die er zijn. Het gaat 

kortom om: 

• Kennis en vaardigheden om te werken met devices en software 

• Afspraken over gedrag (hoe ga ik om met ..., oftewel mediawijsheid) 

• Goed doordacht leerlingenprogramma (apps en software). 

 

4.3 INHOUD EN TOEPASSINGEN 

Leermethode  
Vak Methode  

Digi-software 
 
Leerlingsoftware 

  Aanwezig Hoeveel 
wordt het 
gebruikt? 

Aanwezig 
 

Hoeveel 
wordt het 
gebruikt? 

Godsdienst Trefwoord Ja 
 

 Nee  nvt 

Taal Staal Ja Dagelijks Ja Dagelijks 

Rekenen Nieuwe methode 
(Pluspunt 4.0/ 
Gynzy) 

Ja Dagelijks Ja  Dagelijks 

 Rekentuin Ja Maandelijks Ja Dagelijks 

Schrijven Schrijven in de 
basisschool 
 

Ja Dagelijks Nee  n.v.t. 

Lezen VLL Ja Dagelijks Ja  Dagelijks 

 Estafette Ja Dagelijks Nee  n.v.t. 

Engels Groove Me Ja Wekelijks ja t.z.t. 

Aardrijkskunde/ 
Geschiedenis/ 
Natuur & 
techniek 

Blink Wereld 
geïntegreerd  

Ja 3x per week Ja  3x per week 

Verkeer Verkeerseducatie 
lijn VVN 

Ja Wekelijks   
 

Expressievakken  Nee n.v.t. Nee n.v.t. 

Gymnastiek Basislessen 
Bewegings- 
onderwijs 

Nee n.v.t. Nee n.v.t. 

Sociaal 
emotionele 
ontwikkeling 

Kanjertraining Ja Tweewekelijks Vragenlijsten In de 
bovenbouw 
2x per jaar 
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4.4 INFRASTRUCTUUR 

   

Groep Bord Devices Argumentatie 

 1-2 Scherm aan de 
wand 
(aanwezig) 

 4 IPads per kleutergroep 
1 All-in One Prowise 

In groepen van 4 of 8 leerlingen 
kunnen leerlingen met een IPad 
alleen of samen aan de slag.  
 

 

 3-4 Prowise 
scherm aan de 
wand 
(aanwezig) 

 

10 iPads 
10 Chromebooks 
1 All-in-one  
20 koptelefoons 

 

De overgang van IPads in groep 
1/ 2 naar Chromebooks in groep 
5/8, is reden om te kiezen voor 
zowel IPads als Chromebooks.  
Onze visie op schrijfonderwijs: 
Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen leren schrijven in 
werkboeken met pen en 
potloodhantering. Daarom wordt 
schrijven en het werken op een 
device naast elkaar ingezet. 

 

5-8 Prowise 
scherm aan de 
wand 
(aanwezig) 

 1 Chromebook (toetsenbord en 
touch) per 2 leerlingen 
Totaal 64 Chromebooks  
 
1 All-in One voor combigroep en 
instructiegroep reguliere groep 
 
 

 

Bij rekenen en de zaakvakken 
werken alle leerlingen op een 
Chromebook.  
Leerkrachten stemmen de 
roosters op elkaar af, zodat dit 
mogelijk is.  

Flex-

plekken 

 2 desktops in personeelskamer 
 
 
 
 
2 laptops voor IB’ers 

Wenselijk gezien aanwezigheid 
van ambulant begeleiders en 
onderwijsassistente, zodat zij een 
werkplek hebben buiten de klas.  
 
Door beperkte werkruimte in de 
school, kunnen de IB’ers hun tijd 
efficiënt gebruiken, doordat zij 
met laptop overal kunnen 
werken.  

 
NB: In schooljaar 2021-2022 bezinnen we ons op aanschaf van twee digiborden voor de 
groepen 1/ 2. Tot die tijd worden de oude borden gebruikt. Er wordt geëvalueerd op inzet en 
gebruik van dit bord, of het noodzakelijk is om een Prowisebord aan te schaffen. Afhankelijk 
van het aantal groepen in 2020-2021  wordt er al 1 aangeschaft in 2020. 
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5. ACTIES 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe er op de Emmaschool op een verantwoorde manier gewerkt 

kan worden met de digitale schoolboren en devices die zijn aangeschaft en welke kennis en 

vaardigheden leerkrachten en leerlingen onder de knie moeten krijgen, zodat de inzet van digitale 

schoolboren en devices leidt tot het versterken en verrijken van het onderwijs.  

In de schema’s hieronder is per onderdeel uitgewerkt aan welke visie wordt gewerkt, welke 

deskundigheid van leerkrachten hiervoor nodig is en op welke inhoud en toepassingen wordt ingezet. 

 

5.1 PLANNING 

In onderstaand schema staat de planning voor dit ict plan



 

21 
 

 Schooljaar 2020-

2021 

Schooljaar 2021/2022 Schooljaar 2022/2023 Schooljaar 

2023/2024 

 aug t/m dec jan t/m juli  aug t/m dec jan t/m juli   aug t/m dec            jan t/m juli 

 fase 1 fase 2  fase 3 fase  4 fase 5 fase 6 

VISIE: 

rekenmethode 

Implementeren van de nieuwe 

rekenmethode, waarbij het ‘expliciete 

directe instructiemodel’(EDI) de basis is 

voor de manier van de didactiek die wordt 

gebruikt 

Implementeren van de rekenmethode 

DESKUNDIGHEID Nascholing:  

Er wordt gewerkt aan de volgende doelen: 

• Leerkrachten ontwikkelen kennis over de leerlijnen van rekenen van hun groep.  

• Leerkrachten weten hoe ze de software van de methode kunnen combineren 
met het EDI  

• Begeleiding door de IJsselgroep 

• Het werken met de rekenmethode komt aan de orde tijdens de bijeenkomsten 
van de  PLG’s 

 

Het werken met de rekenmethode 

komt aan de orde tijdens de 

bijeenkomsten van de  PLG’s 

INHOUD en 

TOEPASSING 

Er moet nog een beslissing worden 

genomen welke groepen gelijk starten met 

digitaal verwerken en welke groepen (eerst) 

op papier gaan verwerken. 

Vanaf het begin van dit schooljaar gaan meer groepen digitaal verwerken en 

maken we een bewuste keus welke groepen de verwerking op papier blijven 

doen. 
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 Schooljaar 2020-

2021 

Schooljaar 2021/2022 Schooljaar 2022/2023 Schooljaar 

2023/2024 

 aug t/m dec jan t/m juli  aug t/m dec jan t/m juli   aug t/m dec            jan t/m juli 

 fase 1 fase 2  fase 3 fase  4 fase 5 fase 6 

VISIE: Prowise Alle leerkrachten beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om goed met het digitale schoolbord te kunnen werken 

DESKUNDIGHEID Alle leerkrachten 

volgen Prowise 

Brons training en 

behalen het 

certificaat 

(workshop). 

 

Prowise Brons 

behaald door alle 

leerkrachten 

(workshop/individuele 

coaching). 

 

 

Alle leerkrachten 

volgen Prowise 

Zilver training en 

behalen het 

certificaat 

(workshop).  

Twee keer per 

jaar ICT-plan 

terug laten 

komen op 

vergadering.  

Alle leerkrachten 

volgen Prowise 

Zilver training en 

behalen het 

certificaat 

(individuele 

coaching). 

  

INHOUD en 

TOEPASSING 

De groepen 3 t/m 8 

beschikken over een 

nieuw digitaal 

schoolbord 
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 Schooljaar 2020-

2021 

Schooljaar 2021/2022 Schooljaar 2022/2023 Schooljaar 

2023/2024 

 aug t/m dec jan t/m juli  aug t/m dec jan t/m juli   aug t/m dec            jan t/m juli 

 fase 1 fase 2  fase 3 fase  4 fase 5 fase 6 

VISIE:  

Onderzoekend 

en ontdekkend 

leren 

Het is belangrijk dat de aangeboden leerstof betekenisvol is voor leerlingen. We willen kinderen leren om onderzoeksvragen te 

formuleren. De antwoorden op deze vragen ontdekken kinderen 0.a. door kritisch te denken, samen te werken, proefjes te doen en 

te lezen De leeractiviteiten moeten kinderen stimuleren en motiveren om meer te willen leren en zich daardoor breder te 

ontwikkelen. 

 

DESKUNDIGHEID Nascholing van de IJsselgroep over het werken met Blink geïntegreerd Het onderzoekend 

en ontdekkend 

leren wordt 

besproken tijdens 

de PLG 

Het onderzoekend 

en ontdekkend leren 

wordt besproken 

tijdens de PLG 

 

INHOUD en 

TOEPASSING 

Werken met de methode Blink geïntegreerd 
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 Schooljaar 2020-

2021 

Schooljaar 2021/2022 Schooljaar 2022/2023 Schooljaar 

2023/2024 

 aug t/m dec jan t/m juli  aug t/m dec jan t/m juli   aug t/m dec            jan t/m juli 

 fase 1 fase 2  fase 3 fase  4 fase 5 fase 6 

VISIE:  

Apps in de 

onderbouw 

De leerkrachten van de groepen 1/2 bereiden samen het thema voor waar een periode van ongeveer acht weken aan wordt 

gewerkt. Ze bespreken ook welke app ze gaan inzetten om het thema te verrijken voor de kinderen  

DESKUNDIGHEID In de PLG wisselen leerkrachten kennis uit over apps die geschikt zijn voor de kinderen van groep 1/2 en hoe ze kunnen worden 

ingezet tijdens de activiteiten 

INHOUD en 

TOEPASSING 

Leerkrachten zoeken één app uit passend 

bij de thema’s. We starten met één app 

per thema. 

 

Leerkrachten zoeken twee apps uit 

passend bij de thema’s.  

 

Leerkrachten zoeken meerdere apps uit 

passend bij de thema’s. 
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 Schooljaar 2020-

2021 

Schooljaar 2021/2022 Schooljaar 2022/2023 Schooljaar 

2023/2024 

 aug t/m dec jan t/m juli  aug t/m dec jan t/m juli   aug t/m dec            jan t/m juli 

 fase 1 fase 2  fase 3 fase  4 fase 5 fase 6 

VISIE:  

mediawijsheid 

Op een goede manier omgaan met Social Media is belangrijk. Mediawijsheid omschrijven we als het geheel van kennis, vaardigheden 

en mentaliteit waarmee kinderen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel 

gemedialiseerde wereld.  

DESKUNDIGHEID In de lessen van de kanjertraining wordt ook aandacht besteed aan mediawijsheid. Waar nodig vragen we ondersteuning vanuit het 

CJG. Er worden gastlessen en ouderavonden gegeven over mediawijsheid.  

INHOUD en 

TOEPASSING 

Mediawijsheid komt regelmatig terug in de lessen, zowel klassikaal als individueel. 
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5.2 INFRASTRUCTUUR 

In dit onderdeel van het Onderwijs- en ICT-plan wordt toegelicht welke functionele uitvraag 

wordt gedaan.  

 

5.2.1 HARDWARE AANSCHAF 

In het Excel bestand format Emma 2020 staat beschreven welke devices aangeschaft worden 

over de komende 4 jaar. Deze wordt als bijlage toegevoegd. 

5.2.2 OVERIGE INFRASTRUCTURELE ZAKEN 

Internet/infrastructuur 

Voorwaarde is dat wifi dekkend is voor de hele school. De snelheid is voldoende om met de 

aangeschafte devices tegelijk te werken. 

Inkoop & contracten 

Aanschaf van app gebeurt via wijk ICT.  
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6. BIJLAGEN 
▪ Volledige rapportage EduCheck 

▪ Excel sheet Format Emma 2020 


