Pak het duurzaam aan...
met Leerdoelgericht Onderwijs van MijnLeerlijn

Interventie voor het Nationaal Programma Onderwijs (ministerie van OC&W)

Minister Slob:

Om te voorkomen dat vertragingen en lesprogramma’s zich opstapelen en zowel
leerlingen als leraren overvraagd worden, is het zinvol om kritisch naar het lesrooster
en -programma te kijken en de spreiding daarvan over de leerjaren.
Het begint met het curriculum van de school en curriculum bewustheid van de
leerkrachten. Bij MijnLeerlijn hebben wij het Gouden Curriculum ontwikkeld. Een
krachtige, praktijkgerichte aanpak voor de fundering van je school, je leerdoelen.
Vanaf dat moment kan je altijd aanpassingen doen in je lesprogramma en lesrooster en
dat op basis van inzicht tot op het leerdoel. Dat noemen wij Leerdoelgericht Onderwijs,
waarbij de leerkracht de regie heeft over het lesaanbod in de klas.
Voor de komende jaren kan de vertraging opgevangen worden. Dat wordt dan op basis
van kennis en data gedaan. In onze software blijven leerdoelen inzichtelijk, waardoor de
kwaliteit van je onderwijs gewaarborgd blijft.

Minister Slob:

"Het programma is gericht op de aanpak van herstel bij alle leerlingen
en in het bijzonder bij specifieke aandachtsgroepen."

Leerdoelgericht Onderwijs is
voor alle leerlingen en maakt
van de uitzondering, de regel.
Kansenongelijkheid kan
daarmee effectief worden
tegengegaan.

In eerste instantie werken wij aan het
professionaliseren van leerkrachten met
betrekking tot het werken vanuit leerlijnen
en leerdoelen. Dat is het curriculum
bewustzijn.
Vervolgens gaat het om inzicht en
analytisch kijken naar de opbrengsten om
je lesaanbod effectief te organiseren.
Daarin staat bij onze begeleiding de
vertaling naar het klaslokaal centraal.
Dit is Leerdoelgericht Onderwijs. Je werkt
daarbij vanuit het leerdoel aan de
ontwikkeling van iedere leerling.

Minister Slob:

De kern van het plan is om meer effectieve
en gerichte onderwijstijd te creëren.

Minister Slob:

Zicht op de ontwikkelingen van leerlingen. Zo
goed als mogelijk in de individuele leerlijn op
cognitief, executief en sociaal gebied.

Met de software van MijnLeerlijn heb je inzicht in de leerlijnen
van de leerling tot op het leerdoel. Dat geldt in eerste instantie
voor de cognitieve leerlijnen, maar kan ook uitgebreid worden
naar executieve en sociale vaardigheden. De software gebruik je
naast je eigen middelen om bijvoorbeeld sociale vaardigheden
te meten.

Minister Slob:

Er wordt gezorgd voor training van leraren(teams) en schoolleiders. Het
betreft coaching-on-the-job voor leraren en lerarenteams zodat zij
leerlingen effectief kunnen ondersteunen.

Alles van MijnLeerlijn is gericht op
het coaching-on-the-job principe.
Daarbij werken we vanuit
teamverband. Je bent altijd samen
de school.

Minister Slob:

Ouders actief betrekken bij het onderwijs.

De software biedt ouders de mogelijkheid mee te kijken en creëert
effectieve betrokkenheid. Met overal toegang tot je eigen omgeving
zijn aparte documenten of huiswerkbladen overbodig.

Minister Slob:

Scholen houden zicht op de
ontwikkeling van leerlingen en
stellen hun meerjarenplan daarop
bij.

Met ons Gouden Curriculum, inzicht in de software,
het Leerdoelgericht Onderwijs en de eventuele data
van LVS-toetsen of middelen is het eenvoudig om het
meerjarenplan bij te stellen. Met daarbij als krachtigste
punt; de continuë vertaling naar het werken in de klas.

Tot slot, handvatten en de
verantwoording.
MijnLeerlijn kan samen met de school een plan, inclusief verantwoording,
opstellen. Leerdoelgericht Onderwijs is daarbij het uitgangspunt en alle
interventies, wensen en ideeën kunnen meegenomen worden.
Graag delen wij onze huidige kennis van het Nationaal Programma
Onderwijs en bespreken vrijblijvend de mogelijkheden van Leerdoelgericht
Onderwijs. Aangezien het plan, met goedkeuring van de
medezeggenschapsraad, voor de zomervakantie ingediend moet worden,
kunnen we direct aan de slag.
Maak nu een (online) afspraak met één van onze adviseurs.

E-mail

Website

Telefoon

contact@mijnleerlijn.nl

www.mijnleerlijn.nl

020 215 70 44

Zullen we een
(online) afspraak
plannen?

