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Leerdoe I geri cht werken
Dirk Jan de Graaf

Op CBS De Grondtoon in Bunschoten

wordt er gewerkt vanuit de leerlijnen,

waarbij elke les een leerdoel centraal

staat. Dit betekent dat niet een vaste

volgorde in een methode of adaptieve

software het lesaanbod bepaalt, maar

dat de vakspecialisten hier zelf een

planning van maken aan de hand van

het functioneringsniveau van de leerlin-

gen. Daarnaast hebben de leerlingen zelf

keuzevrijheid in het wekelijkse lesaan-

bod op basis van interesses en talenten.

Leerlijnen als uitgangspunt
De methodes, materialen en software worden als bron

gebruikt om leerlingen een leerdoel te laten venr'r'er-

ken of oefenen. Het werken vanuit leerdoelen en

leerlijnen heeft het eigenaarschap van de leerlingen

enorm versterkt, doordat zij zelf een overzicht heb-

ben van de doelen waaraan zij werken en ook inzicht
hebben in welke zij al behaald hebben en waar ze

nog aan moeten werken. De leerkrachten op CBS de

Grondtoon hebben allemaal een eigen specialisme

en geven aan alle niveaus 4 tot en met B les. Deze

vakspecialisten hebben hiermee kennis van de gehele

leerlijn van hun eigen vak en/of deelgebied.
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Ontwikkeling uia speluormen.

Het inzicht in de leerlijnen per vak hebben eloor
gezorgd dat er goede keuzes gemaakt kunnen worden

over de leerdoelen die de school belangrijk vindt in

het aanbod en welke passend zijn voor de leerlingen.

Er is per vakgebied een curriculum vormgegeven

en deze wordt per niveau voor de leerlingen in een

jaarplannlng weggezet. Voor het dagelijkse lesaanbod

wordt er continu gekeken naar de beheersing van de

groep, maar ook naar de individuele leerling. Aan de

hand daarvan bepaalt de leerkracht of iets herhaald

of extra uitgelegd moet worden en wanneer een

leerdoel door een leerling daadwerkelijk behaald is.

Het tempo, de instructie en het onderwijsaanbod is

hiermee continu aan verandering onderhevig.

Dit vraagt van de vakspecialist een flexibele en

democratische houding naar de leerlingen toe. Zij

zijn mede eigenaar in het vormgeven van hun eigen

onderwi jsaanbod.

MijnLeerlijn
Het inzicht in de leerlijnen en het behouden van het

overzicht van de leerdoelen, wordt verkregen via

een digitaal programma genaamd Mijnleerlijn. In
Mijnleerlijn is iedere leerling aan een passend niveau

gekoppeld. Dit kan per vakgebied of zelfs deelgebied

verschillend zijn, aftrankelijk van het functione- .

ringsniveau van de leerling. De leerling krijgt in zijn
Persoonlijk LeerdoelenPlan (PLP) automatisch alleen

de leerdoelen die passend zijn voor zijn niveau op

ieder vakgebied. De leerlingen hebben allemaal een

eigen rooster en worden uitgenodigd voor de lessen

die voor hun op niveau zijn. Na de instructie bij

een leerdoel, wordt er door de vakspecialist verteld

hoe een leerling aan het leerdoel kan werken, zodat

deze ulteindelijk beheerst wordt. Denk hierbij aan

de oefeningen die gemaakt moeten worden, wat er

beheerst moet zijn en hoe het getoetst wordt. In het

programma van Mijnleerlijn kan de leerling in het
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overzicht van ziin persoonlijke leerdoelen, via de

chat contact maken met de vakspecialist om zo om

extra hulp te vl'agen of te bewijzen dat een leerdoel

behaald is.

Dankzij het overzichtelijke inzicht in de voorl$an$

ten opzichte van de leerdoelen is het mogelijk om

leerlingen te clusteren in (niveau)groepen. De eerste

instructie is veelal aan een hele niveaugroep. Daarna

is de oefen- en verwerkingstijd aan de hand van

behoelte van de leerlingen.

Doordat wij als vakspecialisten constant inzicht
hebben in het aantal leerlingen dat het doel nog niet

heeft behaald, kunnen wij extra instructies of bege-

leiding organiseren. Daarnaast bieden wij leerlingen

die het leerdoel hebben behaald uitdaging, verbre-

ding of nog niet behaalde doelen aan. Dankzij het

leerdoelgericht werken en Mijnleerlijn kunnen wij
per leerdoel conveÍgent diflflerentiëren. Het lukt ons

ook om leerlingen die creatief of sportief zijn, meer'

tijd te laten besteden aan dit soort vakken. Deze vak-
ken staan als keuzevakken open en kunnen dool de

leerlingen in het wekelijkse aanbod gekozen worden.

'Je talent is wie je bent!'
Naast het vaste aanbod van de leerdoelen uit het

curriculum, kunnen leerlingen ook aan eigen gestelde

doelen werken. Deze kunnen te maken hebben met

talenten, interesses of hobby's. Dit wordt meegeno-

men op het portfolio van de leerling en eventueel

omgezet in een concreet eigen leerdoel. Wij willen de

leellingen de eigen talenten laten ontdekken, herken-

nen en vergroten. Het motto van de school is niet

voor niets je talent is wie je bent!', Dit doen wij door

ze bespreekbaar te maken en specifiek te benoemen.

Daarnaast organiseren wij talentlessen waarin talen-

ten ingezet kunnen worden bij allerlei opdrachten.

Voor de benamingen van de talenten gebruiken wij
de termen van de 'meeloudige intelligentiesi

Stil lezen'blffi een onuerwoestbare, fijne werkuorm

Inmiddels zijn wij 3 schooljaren bezig met ons

onderwijsconcept. Wij zijn nog niet klaar, maar

hebben een solide basis gecreëerd met prachtige

voorbeelden en resultaten. Neem de leerling die

nooit naar school wilde en nu graag komt, de leerling

die met een \4\480-Basis advies vanaf een andere

school kwam en straks met een VMBO-T advies

verlrekt of de onhandelbare slimme jongen die nu

het sociaalste blijkt te zijn van allemaal. En dit zijn
geen uitzonderingen merken wij steeds meer binnen

ons team.

We hebben een bijzonder schooljaar gehad, waarin

een deel vanuit huis gewerkt is. Voor ons en de

leerlingen bijzonder, maar het is indrukwekkend hoe

goed ons onderwijsconcept thuis door kan gaan. De

leerlingen, vanjong tot oud, nemen de verantwoor-
delijkheid over het leer- en maakwerk. Ze zoeken zell
contact, net als op school, met de leerkrachten en

weten waar staat wat ze moeten doen om een doel te

behalen. Prachtig om te zien en mooie vaardigheden

voor later!
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De leerling legt uit, de leerkracht luistert.
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