
Op de Linderte werken we 
opbrengstgericht aan het 

verbeteren van ons onderwijs.  
We verzamelen gegevens en ge-
bruiken die gericht om leerlingre-
sultaten te verbeteren. Dit doen we 
in een cyclisch proces, ondersteund 
door de PDCA-cyclus (zie figuur).

Doordat de cyclus zich her-
haalt, leidt het doorlopen van 
de stappen tot een voortduren-
de verbetering van de resultaten.  
Wij zetten de PDCA-cyclus in het 
kader van opbrengstgericht werken 
in op groepsniveau en op school-
niveau. De veranderingen koppelen 
we aan onze zorgstructuur.
opbrengstgericht werken

Het hoofddoel voor ons is effectief 
onderwijs. De aspecten van effectief 
onderwijs waaraan wij het komende 
schooljaar werken zijn:
• Instructie (gebruik maken van 

het IGDI-model, met als onder-
deel coöperatief leren)

• Differentiatie (principes van 
convergente differentiatie toe-
passen, oftewel werken met drie 
niveaugroepen)

• Monitoring (de ontwikkeling 
van de leerlingen volgen met 
toetsen, observaties en gesprek-
ken, op individueel, groeps- en 
schoolniveau)

Handelingsgericht werken 
Wij hebben als school het doel om 
het maximale uit een leerling te ha-
len, zodat een leerling kan presteren 
naar zijn -cognitieve- mogelijkhe-
den en zich hierin gewaardeerd en 
erkend voelt.
Door uit te gaan van de onderwijs-
behoeften van kinderen, kunnen 
leerkrachten vaststellen wat nodig 
is om kinderen zich optimaal te la-
ten ontwikkelen. Wij werken vol-
gens de uitgangspunten van HGW.

OPBRENGSTGERICHT 
WERKEN

Uitgangspunten HGW    
1. Kijk naar onderwijsbehoeften
2. Afstemming en wisselwerking
3. De leerkracht doet er toe
4. Benut het positieve
5. Werk constructief samen
6. Werk doelgericht
7. Werk systematisch en transpa-
rant

• Plan: SMART formuleren/aanscher-

pen van beoogde resultaten: speci-

fiek, meetbaar, acceptabel, realistisch 

en tijdgebonden

• Do: uitvoeren en resultaten meten

• Check: analyse en verklaring van 

resultaten

• Act: vaststellen welke acties en inter-

venties nodig zijn om de resultaten te 

verbeteren en het doel te bereiken

We 

spreken van een 

professionele leergemeen-

schap als de onderwijsprofes-

sionals in een school duurzaam 

individueel en samen leren om 

het onderwijs aan de leerlin-

gen en de resultaten van de 

leerlingen te verbete-

ren.


