
 

 

QUICKSCAN BEREDENEERD AANBOD 

 

Vul onderstaande vragen in met ja/nee | aanwezig/niet aanwezig | gerealiseerd/niet 

gerealiseerd. 

 

Visie op onderwijs 

1. Op onze school hebben leerkrachten hun visie op onderwijs besproken en 

beschreven. 

2. Onze visie (zie vraag 1) is zo beschreven dat leerkrachten van groep 1 t/m groep 

8 hun doelgroep in de beschrijving herkennen. 

3. Het beredeneerd aanbod sluit aan bij de visie van de groepen 1 en 2. 

4. De ouders worden geïnformeerd over de visie op onderwijs die de school hanteert. 

 

Spel en spelbegeleiding 

1. Leerkrachten zijn goed op de hoogte van de invloed dat spel heeft op het leren 

van jonge kinderen. 

2. Leerkrachten zetten deze kennis proactief in om het beredeneerd aanbod vorm te 

geven. 

3. Leerkrachten kennen de verschillende fasen van de algemene en de sociale 

spelontwikkeling. 

4. Leerkrachten zetten de verschillende spelbegeleidingstechnieken die er zijn, in bij 

het meespelen met jonge kinderen (bijvoorbeeld structureren en verwoorden). 

 

Ontwikkelingslijnen en leerlijnen 

1. Het verschil en de overeenkomst tussen een ontwikkelingslijn en een leerlijn is 

bekend 

2. De leerlijnen voor de groepen 1 en 2 zijn beschreven. 

3. De SLO-doelen voor het jonge kind zijn geïntegreerd in de opgestelde leerlijnen. 

4. De leerkrachten hebben voldoende zicht op waar de onderwijsbehoefte van de  

leerlingpopulatie met betrekking tot  de verschillende leerlijnen ligt. 

 

Doelen 

1. De leerkrachten kunnen het verschil tussen een tussendoel en een subdoel 

aangeven. 

2. Het leerstofaanbod wordt samengesteld op basis van doelen bij de leerlijnen. 

3. De tussendoelen worden meerdere keren per jaar ingepland. 

4. De speelplaats, de gymles, de spelles, dramales en de werkles worden evenredig 

ingezet om aan  geplande doelen te werken. 

 

Monitoren (volgen van de ontwikkeling) 

1. De leerkrachten maken gebruik van planmatige en dagelijkse observaties. 

2. De dagelijkse observaties worden in een registratiesysteem verwerkt, waardoor er 

zicht op ontwikkeling ontstaat. 

3. Een betekenisvol en samenhangend leerstofaanbod is het uitgangspunt voor de 

observaties 

4. De leerkrachten kennen het verschil tussen zicht op en inzicht in ontwikkeling en 

de observatietechnieken die daarbij kunnen horen.( bijvoorbeeld observeren op 

afstand en peilen ) 

 

Differentiatie: 

1. De leerkrachten maken, om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen, 

aanpassingen in het aanbod (denk hierbij aan hoeveelheid, te bereiken 

doelen,vorm,tijd, verwerkingswijzen). 

2. Er is gedurende het schooljaar  een opklimming van moeilijkheidsgraad in het 

aanbod zichtbaar en het aanbod wordt op 3 instructieniveaus aangeboden. 



 

 

3. Kinderen leren het beste als zij het aanbod om van te leren als betekenisvol 

ervaren, zij concrete ervaringen op kunnen doen en betrokken bezig kunnen zijn. 

Daarbij is het voor hen belangrijk dat de verschillende ontwikkelingsgebieden in 

samenhang aan bod komen. 

De leerkrachten houden met hun aanbod rekening met het bovenstaande en 

kunnen dit met voorbeelden illustreren. 

4. De leerkrachten houden duidelijk de regie over het aanbod en de te bereiken 

doelen en zij geven intussen maximale ontwikkelruimte aan de kinderen. 

 

 

Doorgaande lijn:  

• Er is een overgangsprotocol van voorschool naar vroegschool opgesteld.  

• De leer-  en ontwikkelingslijnen die we op school gebruiken zijn afgestemd op de 

voorschoolse periode en in doorgaande lijn naar groep 3. Hierdoor ontstaat een 

doorgaande ontwikkelingslijn. 

• De criteria voor de overgang van groep 1 naar groep 2 en groep 2 naar groep 3   

zijn geformuleerd. 

• De criteria dragen in de praktijk bij tot een goede samenwerking met collega's. 

 

 

Overal waar je een ja/aanwezig/gerealiseerd hebt ingevuld krijg je 1 punt. Tel alle 

punten bij elkaar op. 

 

0-7 of ... 7-14 of... 14-21 of... 21-28 of ... 

 

 

 

 

Groen:  Deze school zou een inspiratiebron kunnen zijn voor andere scholen. 

  Geven jullie zelf genoeg kenbaarheid hieraan? 

Oranje: Deze school is al goed op weg 

           Jullie zijn bewust bezig met het beredeneerd aanbod. Een aantal  

  onderdelen van het beredeneerd aanbod zijn nog niet optimaal ontwikkeld. 

  Probeer hier aandacht aan te besteden. 

Rood:      Deze school heeft een  start gemaakt met het beredeneerd aanbod, maar 

  heeft het nog niet in alle onderdelen even zorgvuldig doorgevoerd.                  

Donkerrood: Het beredeneerd aanbod vraagt gerichte aandacht. 

  Wij verzoeken je om contact op te nemen met de contactpersoon /  

  adviseur beredeneerd aanbod' voor een vrijblijvend adviesgesprek. 


