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1. Vijf groepen
Op basis van het aantal leerlingen van De Regenboog op 1 oktober 2018 (116) mogen we in het
schooljaar 2019-2020 werken met vijf groepen. Er zullen de volgende groepen en combinaties
zijn: 1/2, 3, 4, 5/6 en 7/8. Daarnaast zijn er twee groepen ‘Christiaan Huygens’, die
onderwijskundig onder de moederafdeling in Dronten vallen. Er is bewust voor gekozen de
groepen 3 en 4 niet in een ‘combi’ te plaatsen, dit om de betrokken leeftijdscategorie zoveel
mogelijk (extra) aandacht te kunnen geven.
2. Inzet extra middelen
De Regenboog ging schooljaar 2018-2019 gericht aan de slag met een onderwijsassistent(e) en
gaat dit ook in het schooljaar 2019-2020 doen. Vooral de combinatiegroepen moeten hier profijt
van hebben: groep 1/2, groep 5/6 en groep 7/8. Voorts wordt één leerkracht extra ingezet bij
het leesonderwijs in groep 3 en 4. Op deze wijze wordt er nog meer ingezet op ‘de basis’.
Tevens hebben we een zzp’er bereid gevonden als gymdocent les te geven in de groepen 4, 5/6
en 7/8. Met name ‘toestellessen’ kunnen door haar deskundigheid veel beter worden gegeven.
De materialen hoeven tussendoor niet te worden opgeruimd, waardoor er tevens veel efficiënter
kan worden gewerkt. Een en ander wordt bekostigd via de zogenoemde Slobgelden, gelden die
door het ministerie beschikbaar zijn gesteld om de werkdruk in het onderwijs te verlagen.
3. Rekenen
Twee leerkrachten uit de middenbouw gaan dit schooljaar de herhalingscursus ‘Met sprongen
vooruit’ volgen. Voor beiden betreft het een update. In hun klassen kunnen zij zodoende nog
meer aandacht besteden aan het ‘automatiseren’. In groep 3 gaan we aan de slag met ‘handelend
rekenen’. De kinderen gaan de lesstof nog niet verwerken in een werkboekje, maar leren meer
spelenderwijs. Zo wordt er vooruit getoetst en is direct zichtbaar waar in de komende periode
bij de instructie aan moet worden gewerkt.

5. Nieuwe methode begrijpend lezen
Vorig schooljaar is er een nieuwe methode voor begrijpend lezen uitgezocht. De keuze viel op
‘Nieuwsbegrip’. Het betreft geen methode ‘voor acht jaar’, het lesmateriaal wordt digitaal
aangeleverd en kan zodoende dus uiterst actueel zijn. De methode is voor de groepen 4 tot en
met 8.
6. Nieuwe methode voor voorbereidend en aanvankelijk lezen.
Een werkgroep gaat in het schooljaar 2019-2020 aan de slag met het uitzoeken van een nieuwe
methode voor voorbereidend en aanvankelijk lezen in groep 3. De huidige methode (‘Veilig
leren lezen’) is aan vervanging toe.
7. Kanjertraining
Schooljaar 2017-2018 heeft één leerkracht zich gespecialiseerd als ‘Kanjercoördinator’. Samen
met haar gaan we dit schooljaar het pestprotocol nader onder de loep nemen. Enkele
leerkrachten gaan de herhalingscursus Kanjertraining volgen, het gehele schoolteam krijgt op
een studiedag in februari een gezamenlijke ‘update’.
7. Hoogbegaafdheid
Afgelopen schooljaar was er op De Regenboog een studiedag over ‘executieve functies’. Ook
werd het ‘werken in circuits’ uitgebreid van groep 7/8 naar groep 5/6. Zeewolde-breed wordt
er schooljaar 2019-2020 een beleidsplan voor hoogbegaafdheid opgezet. Twee leerkrachten van
De Regenboog zitten in de betrokken werkgroep. Daarin wordt bijvoorbeeld ook de
‘Huygensgroep’ meegenomen. De Huygensgroep is een groep van 16 leerlingen (de ene helft
is afkomstig van De Regenboog, de andere van De Richtingwijzer) die ‘wat meer’ aankunnen.
De Huygensgroep krijgt één dagdeel (de dinsdagmiddag) les op De Regenboog, die wordt
gegeven door een gespecialiseerde leerkracht van Christiaan Huygens-Dronten.
8. Samen op Aarde
We hebben nu een cyclus van drie jaar gewerkt met ‘Samen op Aarde’ van de Da Vinci
Academie. Schooljaar 2019-2020 begint de cyclus weer bij het eerste jaar. Samen met de Da
Vinci Academie gaan we kijken naar nieuwe ontwikkelingen van de methode voor
wereldverkenning. Nieuwe thema’s worden altijd gezamenlijk door de leerkrachteen
voorbereid. Hiervoor is dit schooljaar een studieochtend gepland in november.
9. Chromebooks / Gynzy
Het werken met chromebooks wordt verder vormgegeven in het nieuwe schooljaar. De hele
bovenbouw werkt er reeds, we willen dit nog verder uitbreiden naar groep 3 en 4. Voor rekenen
en spelling zijn we bijvoorbeeld gericht aan de slag met ‘Gynzy’. De kinderen werken dan bij
deze vakken geheel op hun eigen niveau.
10. Cultuurbeleidsplan
Ook in het schooljaar 2019-2020 wordt er gebruikt gemaakt van het culturele aanbod dat sinds
schooljaar 2017-2018 ‘Verbeelding&Co’ heet. Voorts wordt uitvoering gegeven aan het door
de cultuurcoördinator opgestelde cultuurbeleidsplan.

11. LOCT
Voor ‘techniek’ zijn er lijntjes naar het plaatselijke Leer- en Ontdekcentrum Techniek (LOCT).
Hierbij wordt er veel samengewerkt met andere scholen, het bedrijfsleven, de gemeente
Zeewolde en de scholen voor voortgezet onderwijs (RSG Levant en Oriënt).
12. BHV
De herhalingslessen BHV zullen in het voorjaar van 2020 worden gegeven. Zes leerkrachten
van De Regenboog en Christiaan Huygens nemen hieraan deel.
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