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Basisschool Klavertje Vier is gelegen in een plattelandsgemeente en heeft een populatie, wisselend van laag tot 
hoog opgeleid, zonder specifieke aandachtsgebieden. We hebben 4 combinatiegroepen; 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. 
Vanuit gedegenheid wordt goed onderwijs vormgegeven. Dit blijkt uit de brede aandacht voor taal, 
lezen en rekenen en de wijze waarop dit voor kinderen op een zo passend mogelijke wijze wordt 
aangeboden. Onze aandacht gaat uit naar het zorgvuldig in kaart brengen van onderwijsbehoeften, 
op basis waarvan een gedifferentieerde basisaanpak wordt verzorgd met waar nodig een 
aanvullende zorgaanpak (waaronder ook voor meerbegaafden). 
Goed onderwijs wordt vormgeven in intensieve samenwerking op verschillende niveaus. 
Het team geeft het onderwijs vorm vanuit onderlinge verbondenheid en gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Dit uit zich in vormen van groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend werk, 
waarbij zowel leerlingen als leerkrachten ook buiten hun eigen directe groep werken t.b.v. een zo 
optimaal mogelijk aanbod binnen een flexibele schoolorganisatie. 
Leerlingen functioneren ook in onderlinge samenwerking en in sociale samenhang. Met plezier naar 
school gaan is de basis tot leren. Om deze reden wordt veel aandacht geschonken aan het sociaal 
en pedagogisch klimaat, waarbij kinderen van jongs af aan wordt aangeleerd hier een aandeel in te 
hebben (eigenaarschap) en actief te zijn (zelfsturing). 
Op onze school wordt gewerkt met stamgroepen, waarin leerlingen bij elkaar zitten op basis van 
hun leeftijd. Elke ochtend krijgen de leerlingen een instructie en we hanteren hierbij het Effectieve Directe 
Instructiemodel (EDI) in combinatie met groepsplannen. Vanaf dit schooljaar is de 
school ingericht met zorghoeken, instructieruimten en werkplekken waar kinderen kunnen werken. 
Hier laten kinderen zien dat ze de geplande weektaken zelfstandig kunnen uitvoeren. Zo komen we 
tegemoet aan de behoefte van ieder kind. Wanneer een leerling moeite heeft met het aanbod 
rekenen, taal, lezen of spelling kan het zijn dat naast extra instructie in de kleine groep ook een plan 
van aanpak opgezet. Dit plan wordt met ouders wordt besproken. We werken met groepsplannen. 
Wanneer er duidelijk een ander leertraject moet worden opgezet om de zorg voor een leerling adequaat te kunnen 
uitvoeren, dan wordt er in samenspraak met ouders onderzoek gedaan en wordt de leerstof 
aangepast zodat de prognose van het eindniveau (dat het kind zal halen) ook gerealiseerd kan 
worden. Dit noemen we een afbuigende leerlijn. 
Naast groepsleerkrachten beschikken we als school met ingang van schooljaar 2018-2019 ook over 
onderwijsondersteuning. De onderwijsondersteuner begeleidt leerlingen in hun werk en geeft 
(extra) uitleg aan kleine groepen leerlingen. De functie van ondersteuner is een waardevolle 
toevoeging aan het team en heeft in uitvoering een belangrijk aandeel in het mogelijk maken van 
goed gedifferentieerd onderwijs. 



Basisschool Klavertje vier werkt in 4 combinatiegroepen, waarbij onze aandacht uitgaat naar het zorgvuldig in kaart 
brengen van onderwijsbehoeften, op basis waarvan een gedifferentieerde basisaanpak wordt verzorgd met waar 
nodig een aanvullende zorgaanpak (waaronder ook voor meerbegaafden). 
Op onze school wordt gewerkt met stamgroepen, waarin leerlingen bij elkaar zitten op basis van 
hun leeftijd. Elke ochtend krijgen de leerlingen een instructie en we hanteren hierbij het Effectieve Directe 
Instructiemodel (EDI) in combinatie met groepsplannen. De school is ingericht met zorghoeken, instructieruimten en 
werkplekken waar kinderen kunnen werken. 
Hier laten kinderen zien dat ze de geplande weektaken zelfstandig kunnen uitvoeren. Zo komen we 
tegemoet aan de behoefte van ieder kind.  
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Vroegsignalering: preventieve 
screening leerlingen onderbouw door 
logopedie (BCO-Onderwijsadvies)
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Vroegsignalering: preventieve 
screening gedrag & leren door 
CPO-ers Innovo
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specialisten RE, HB,LE

meer- en hoogbegaafdheid

team jeugd

levelwerk (HB)

combi-groepen  
groepsdoorbrekend bij technisch lezen



Hoe krijgen leer-/kindgesprekken een plek 
binnen onze organisatie?

studiedagen: cursus van "onderwijs maak je 
samen".

schooljaar '20-'21

Hoe gaan we de organisatie verder 
inrichten en optimaliseren binnen onze 
visie, populatie en leerlingaantal?  

Coachen&begeleiden v. leerkrachten en 
OWO bij de specifieke pedagogische 
interactie; afstemmen op de basisbehoeften

schooljaar '20-'21-'22

Digitale geletterdheid en mediawijsheid. Zowel leerlingen als leerkrachten ICT 
vaardiger maken. Kennis hebben van digitale 
onderwijstoepassingen. 

schooljaar '20-'21


