OPBRENGSTGERICHT WERKEN MET KLASSEPLAN
Opbrengstgericht werken
is het systematisch en
doelgericht werken aan
het maximaliseren van de
prestaties van de
leerlingen. Maar hoe ziet
dat er uit in de praktijk?
Welke elementen zijn
daarin belangrijk? Wat is
mijn startpunt als school
en waar wil ik uitkomen?

Een opbrengstgerichte school met een
opbrengstgerichte cultuur. Dat is het doel van
deze cursus. Samen met u stellen we het
startpunt en einddoel vast. Aan de hand
daarvan stellen we het cursusaanbod vast.
Dat bevat de elementen zoals hieronder zijn
beschreven. Nieuwsgierig? Neem contact met
ons op voor meer informatie.

Inhoud programma
Intake
Vooraf beginnen we met een uitgebreide intake. We gaan systematisch alle elementen van
opbrengst- en handelingsgericht werken langs en bepalen aan de hand daarvan de
beginsituatie en het precieze aanbod van deze training.

Bijeenkomst 1
Wat is opbrengstgericht werken
Tijdens deze bijeenkomst bekijken we wat opbrengstgericht werken precies inhoudt. Wat is
het verschil tussen opbrengsten en leerresultaten? Wat is de verbinding met
handelingsgericht werken? Wat zegt de onderwijsinspectie? Hoe ziet een school die
opbrengstgericht werkt eruit? Wat doen we nu al aan opbrengstgericht werken en waar
kunnen we zaken verbeteren. Deze vragen staan centraal tijdens de eerste bijeenkomst.
Bijeenkomst 2
Analyse van resultaten en stellen van doelen.
Bij opbrengstgericht werken horen duidelijke doelen en hoge verwachtingen. In deze
bijeenkomst kijken we welke doelen we kunnen stellen en hoe we ze kunnen realiseren. We
beginnen daarbij met een analyse van de huidige resultaten van uw school en vergelijken deze
met landelijke resultaten. In overleg kiezen we daar een vakgebied voor uit. Vervolgens kijken
we welke doelen (hoog maar realistisch) we kunnen stellen voor elke groep. Deze doelen
vermelden we op het groepsplan.
Bijeenkomst 3
Onderwijskundig leiderschap
Voor directies en IB-ers.
In een aantal bijeenkomsten leert u welke doelen u kunt stellen en hoe u deze kunt bespreken
met uw schoolteam. Ook bespreken we hoe u uw personeel kunt begeleiden in het realiseren
van deze doelen. Daarnaast kijken we naar de gesprekkencyclus rond handelings- en
opbrengstgericht werken. Welke momenten plannen we daarvoor en hoe houden we deze
besprekingen. In overleg stellen we het aantal bijeenkomsten hiervoor vast.
Bijeenkomst 4
Opbrengstgericht werken in de praktijk
In de voorgaande bijeenkomsten hebben we gekeken naar diverse elementen van
opbrengstgericht werken. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de praktische uitwerking
daarvan op groepsniveau. In combinatie met de uitkomst van de intake stellen we een
maatwerk programma op. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de doorgaande leerlijn, het
opstellen van een groepsoverzicht of groepsplan, en het directe instructiemodel.
Individuele begeleiding en procesbegeleiding
Standaard plannen we voor dit proces uren in voor begeleiding van directie, Ib-ers en
leerkrachten. In overleg zetten we deze uren in voor bijvoorbeeld voortgangsbespreking van
het proces.
Video interactie begeleiding
Plannen maken en afspraken maken is een eerste, belangrijke stap. Minstens zo belangrijk is
de uitvoering in de praktijk. Waarom lukt soms niet wat je je voorgenomen hebt? Wat
blokkeert het proces in de praktijk in mijn groep? Het is lastig om deze analyse te maken als
het je eigen gedrag betreft. Ondersteuning in dit proces door middel van video interactie
begeleiding is heel effectief. In overleg zetten we video interactie begeleiding in ter
ondersteuning van de leerkrachten.
De rol van klasseplan
Klasseplan is een online programma voor het maken van weekkaarten en groepsplannen.
Klasseplan helpt u om het opbrengstgericht werken praktisch te maken. Het is echter niet
noodzakelijk om klasseplan te gebruiken om deze training te kunnen volgen. De
uitgangspunten van de training blijven gelijk, de uitwerking in de praktijk passen we aan uw
wensen aan.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Maarten van der Steeg: 06-13027919, info@klasseplan.nl
of Henry Koopman: Schoolimpuls 06-42557154, info@schoolimpuls.nl

