
Het Rondeel is dé school  in de wijk Oost waar je thuisnabij en online onderwijs kon krijgen. Tijdens de Lock
down hebben we alle leerlingen zoveel mogelijk in hun behoefte verzien door ze naar de noodopvang te
halen of digitaal te ondersteunen. Fysiek, hybride en digitaal hebben we als team een uitdagende positieve
en veilige omgeving neergezet waarin we samen met ouders het kind centraal hebben gesteld. Kinderen met
eigen leerlijn hebben we voorzien van onderwijs op maat door het onderwijs zo sluitend mogelijk neer te
zetten. De sluitende zorgstructuur heeft tijdens de Lock down hun gebreken laten zien waardoor we ons
genoodzaakt voelden kinderen naar de noodopvang te halen. Samen met onze partners hebben we bij de
heropening gekeken waar we het arrangement compleet konden maken passend bij de RIVM richtlijnen.

Onze school in de Corona-periode (incl. onderwijs op afstand)

167

Leerlingen

37,1

Schoolweging

5

Spreiding

49%

OAB-leerlingen

Cognitieve ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Mentaal welbevinden

Overige ontwikkeling

Grote impact Kleine impact Geen impact

Onze leerlingenpopulatie

De impact van het onderwijs op afstand op onze leerlingen

School Programma 2020-2023 ATO, basisschool Het RondeelATO, basisschool Het Rondeel

'Samen het leven leren door samen te leren leven!

Een-op-een-begeleidingEen-op-een-begeleiding

Inzet vakbekwame leerkracht voor 1 op 1 begeleiding groep 3-8 m.b.t.
achterstanden opgelopen oor Corona op rekenen-lezen-taal

Vergroten van de zelfredzaamheid en taakgerichtheid bij kleuters.

Instructie in kleine groepen (tutoring)Instructie in kleine groepen (tutoring)

extra aandacht in een kleine groepje om directe feedback te geven en
leeskilometers te maken.

De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de
ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. het leren lezen

De leraren hadden zicht op de sociale veiligheid van hun leerlingen

teach the teacher, close reading gekoppeld aan Brein leren

Instructie in kleine groepen - High Dosage Tutoring (HDT)Instructie in kleine groepen - High Dosage Tutoring (HDT)

In de groepen 6-7 en 8 3 groepjes om middels HDT de interventie uit te werken. 15
uur per week

Directe instructieDirecte instructie

De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de
ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. Rekenen en Wiskunde

extra ondersteuning in kleine groepen aan de lln.

Effectieve leertijd (IGDI, effectieve inzet handen, meerbegaafdheid)

Beheersingsgericht lerenBeheersingsgericht leren

extra aandacht voor categorie 15 en 22

Onze gekozen interventies (menukaart)

Thuisnabij
Wij sluiten aan in thuisnabij onderwijs. Waar
kinderen met verschillende
onderwijsbehoeften welkom zijn op onze
school.

Kind Centraal
Als team creëren we een uitdagende,
positieve en veilige omgeving waarin we
samen met ouders alle kinderen centraal
stellen.

Samen
We werken samen aan duurzame
ontwikkeling. Samen halen we het beste uit
jezelf zowel op cognitief gebied als
persoonlijke vorming

Vriendschap
Samen met de partners binnen het KC en de
BBS bieden we een compleet arrangement
met oog voor expressie, beweging en een
gezonde leefstijl

Eigen wijs & kies je spoor
De school voorziet zoveel mogelijk in
onderwijs op maat door een e ciënte
organisatie.

Onze uitgangspunten



Technieken voor begrijpend lezenTechnieken voor begrijpend lezen

Extra aandacht voor close reading en teksten die aansluiten bij de belevingswereld
van de lln.

Technieken voor begrijpend lezenTechnieken voor begrijpend lezen

Interventies gericht op het welbevinden van leerlingenInterventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Training Rots en Water

Scholing Tim en Flapoor

IMC Basis

CultuureducatieCultuureducatie

De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de
ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. Wereldoriëntatie

Metacognitie en zelfregulerend lerenMetacognitie en zelfregulerend leren

Het vermogen zelfstandig aan een taak te starten en deze zelfstandig en e ciënt
uit te voeren.

Motivatie & Feedback

Samenwerkend lerenSamenwerkend leren

Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaardenInterventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden

leerkrachten bereiden samen rekenlessen voor, met hulp van de specialist.

De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de
ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. burgerschap

Didactiek (referentiedoelen, onderwijs op maat, collegiale consultatie, didactische
aanpak in de groep)

Digitale technologieDigitale technologie

Rekenmaterialen aanschaffen die helpen lln rekenkilometers te maken.

Leerkrachten werken volgens de ambitiekaart rekenen.

Kosten: Kosten:  Middelen  Personeel  Scholing  Overig
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