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Werken in units
We gaan volgend schooljaar werken in
drie units en dat zijn:
Unit groep 1,2 en 3
Unit groep 4,5 en 6
Unit groep 7 en 8.

Unit groep 1,2 en 3
Deze unit bestaat uit drie groepen. De allerjongste kinderen die net op school komen worden in de
aanvangsgroep geplaatst. In deze aanvangsgroep is voldoende tijd om de kinderen te leren wennen
aan de school en aan alle regels en routines die op hen afkomen. In een veilige omgeving wordt
gewerkt aan de basisvaardigheden die kinderen nodig hebben om het onderwijs in groep 2 te kunnen
volgen. We nemen hiervoor ongeveer een jaar de tijd.
Daarnaast zijn er in deze unit, twee groepen 2/3. Vanuit deze stamgroepen gaan de kinderen hun dag
beginnen en komen ook steeds in deze stamgroep terug om te eten en te drinken en allerlei sociale
activiteiten met elkaar te ondernemen. Voor de onderdelen taal en rekenen krijgen zij instructie op
maat. Deze instructie zal dus niet voor alle kinderen hetzelfde zijn. De overgang van groep 2 naar
groep 3 zal geleidelijker gaan en er liggen veel kansen om onderwijs op niveau te bieden.

Unit groep 4,5 en 6
Deze unit bestaat uit twee gemengde groepen die kinderen omvat van groep 4,5 en 6. In deze
groepen wordt veel instructie geboden op reken - taal en –lees gebied. De stamgroepen starten de
dag samen op en komen ook gedurende dag steeds weer in hun stamgroep terug met name voor het
eten en drinken en voor de sociale activiteiten. Door te werken met korte instructie momenten (wat
we nu al oefenen) creëren we meer instructiemomenten op niveau. Ook kunnen de leerkrachten de
overige vakken (blink, gym etc.) samen inhoud geven en taken verdelen.

Unit groep 7 en 8
Deze unit bestaat uit twee gemengde groepen van 7 en 8. Ook deze groepen starten hun dag in de
stamgroep en waaieren vervolgens uit voor instructie op niveau. Ook de sociale activiteiten zullen ze
in de gemende groepen gaan doen. Het werken met deze twee stamgroepen biedt ons veel
mogelijkheden om instructie op niveau te bieden, omdat in groep veelal wordt herhaald en verdiept
wat in groep 7 is aangeboden.

Evaluatie afgelopen periode
We hebben ook de afgelopen periode geëvalueerd en kwamen tot de conclusie dat we wel tevreden
zijn over wat we hebben bereikt.
•
•
•
•
•
•
•

De zelfstandigheid van de kinderen neemt toe.
Kinderen zijn zelf enthousiast over de veranderingen.
Leerkrachten gebruiken de beschikbare tijd effectiever.
Zelfstandig werken zorgt voor rust.
Leerkrachten krijgen meer grip op het management gedeelte.
Leerkrachten kunnen nu op meerdere niveaus instructie geven.
Gebruik van klassenplan.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog onderdelen waar we ons over moeten bezinnen.
•
•
•

Hoe houd je als leerkracht het overzicht?
Hoe weet een leerling wanneer het werk goed is gemaakt?
We willen nog beter in staat zijn om goede korte instructies te geven.

Klasseplan
De groepen 6, 7 en 8 zijn gestart met klasseplan. Via
klasseplan krijgen de leerlingen hun werk digitaal
toegestuurd. De leerlingen kunnen het werk dat ze
hebben gekregen van de leerkracht zelf inplannen.
Wanneer zij klaar zijn met de taken kunnen ze dat
digitaal aangeven en dan kan de leerkracht ernaar
kijken.
De weektaken kunnen voor de leerlingen heel
verschillend zijn, de leerkracht kan iedere weektaak
individueel aanpassen. De groepen 4 en 5 gaan de
komende periode klasseplan uitproberen. Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.klasseplan.nl

