
 

Onderwijsontwikkelingen 
Snappet 
In augustus zijn wij een pilot Snappet gestart in de groepen 6 en 8. 
Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt 
om zich optimaal te ontwikkelen door opgaven voor rekenen, taal en 
spelling op hun eigen chromebook te maken. 
De leerkracht geeft eerst uitleg en instructie volgens het EDI-model 
(Expliciete Directe instructie), waarna de leerlingen de leerstof 
verwerken op hun eigen chromebook. 
Alle leerlingen maken eerst de opgaven die bij de instructie horen, 
daarna krijgen ze opgaven aangeboden die passen bij het eigen niveau 
van de leerling. Hierdoor sluiten de opgaven nóg beter aan bij het 
niveau van de individuele leerling. Ook maken de leerlingen meer 
opgaven dan voorheen in dezelfde tijd. De leertijd wordt dus optimaal 
benut. 
De leerkracht kan in een overzicht zien hoe de opgaven worden 
gemaakt en aan de hand van de resultaten direct inspringen op de 
behoeften van de leerlingen. Op deze manier wordt er tijdig 
gesignaleerd wanneer een leerling vastloopt en extra instructie nodig 
heeft. 
Naast het maken van de lessen en de oefenstof werken leerlingen 
zelfstandig aan leerdoelen die door Snappet of door de leerkracht voor 
hen geselecteerd zijn. Zo heeft elke leerling onderwijs op maat en heeft 
de leerkracht meer tijd om elk kind op zijn of haar niveau te begeleiden. 
De leerlingen werken doelgericht en de leerkracht kan zien in het 
overzicht welke doelen zijn behaald of er groei is richting het doel. 
Snappet dient enkel als verwerking. Dit betekent dat er tijdens de les 
nog altijd gebruikgemaakt wordt van materialen en coöperatieve 
werkvormen. Daarbij leren de leerlingen in hun uitrekenschrift of op het 
wisbordje sommen te berekenen en vervolgens Snappet te gebruiken 
om het antwoord in te vullen. 
Wat altijd belangrijk blijft is de interactie tussen leerkracht en leerling. 
 
Wij hebben uitgebreid onze ervaringen geëvalueerd en besloten dat 
vanaf december 2020 ook groep 7 gaat werken met Snappet 
(www.snappet.org) 
 
Van januari t/m juni onderzoeken wij of deze methode ook voor 
meerdere groepen passend is en ingezet gaat worden vanaf september 
2021. 
 
 

 

Voor in de agenda 
 
Tot 20 november 
Invullen vragenlijst 
tevredenheidsonderzoek 
………………………………………………… 
20 november 
Kunst en cultuurproject groep 5/6  
............................................... 
25 november 
Kerkbezoek groep 3 
………………………………………………… 
4 december 
Sinterklaas 
…………………………………………………. 
11 december 
Spelletjesochtend groep 1 t/m 4 
……………………………………………….. 
17 december 
Kerstdag 
Kinderen middag thuis, vanaf 
17.00 uur Kerstdiner 

 

20 november 2020 
 

 



 

   

Talent 
Dit schooljaar staat o.a. de verbetering van ons beleid op het gebied van (hoog)begaafdheid centraal 
tijdens de diverse studiedagen. Dit maakt onderdeel uit van het WOB-traject waarbij de scholen uit 
Werkhoven, Odijk en Bunnik zijn betrokken. Om ons beleid de komende jaren goed neer te kunnen 
zetten, krijgen we externe begeleiding vanuit Teach2day. Het gaat om een traject van totaal vier jaar 
waarin we ons onderwijs aan begaafde leerlingen goed willen gaan neerzetten en zorgen dat onze 
manier van onderwijsgeven beter overeenkomt met onze schoolvisie.  
Na een uitgebreide analyse en teambreedoverleg zijn er een aantal speerpunten naar voren gekomen, 
die we als team de komende periode gaan oppakken. Tijdens de afgelopen studiedagen kwamen de zes 
rollen van de leerkracht, de hogere denkordevragen en de zes typen hoogbegaafden aan bod. Het 
compacten en verrijken binnen de groepen bespreken we op de eerstvolgende studiedag in februari. 
Als team gaan we nu met elkaar aan de slag om de theorie om te zetten in de praktijk, zodat dit voor u 
en de leerlingen zichtbaar gaat worden binnen de school.   
Vanuit het WOB-traject is tevens het initiatief ontstaan om een Flexklas op te zetten voor leerlingen die 
een ander leeraanbod nodig hebben en voor wie de verrijkingsgroep en/of virtuele klas niet voldoende 
is. De Flexklas draait inmiddels bijna een jaar. Op dit moment hebben we hier drie leerlingen zitten, die 
er met veel enthousiasme heen gaan. Elk jaar in november wordt de zogenaamde Denktanktaak 
afgenomen in groep 4 of 5. In deze taak staat het creatieve en analytische denken centraal. Op basis 
van observaties door de leerkracht van de Flexklas , eerdere observaties van de leerkracht(en) en 
talentcoach wordt besproken welke leerlingen voor de Flexklas in aanmerking kunnen komen. Voor het 
einde van het jaar is bekend welke leerling(en) definitief wordt geplaatst. De Flexklas bestaat in totaal 
uit veertien leerlingen. 
 
Oriëntatie op thematische aanpak voor wereldoriëntatie, techniek, cultuur en beeldende vorming. 
Vanaf vorig schooljaar is er een werkgroep actief op zoek naar een passende nieuwe 
methodiek/werkwijze aansluitend bij onze missie/visie en onze ambitie zoals verwoord in ons 
Schoolondernemingsplan. U kunt dit plan vinden op onze website. 
Afgelopen maandag hebben wij besloten om ons voorlopig verder te oriënteren op IPC. 
IPC staat voor International Primary Curriculum. IPC is ontworpen voor kinderen met alle soorten 
capaciteiten en leerstijlen en het stimuleert zowel leren in groepen als individueel leren.  
Wij zijn voornemens om in het voorjaar 2021  schoolbreed een pilot te gaan draaien. 
Daarnaast onderzoeken wij een aanpassing in de dagstructuur waarbij deze werkwijze een verrijking 
wordt. Wij denken dan aan het inzetten van de hoofdvakken (rekenen, taal , spelling en lezen) op de 
ochtend. Op drie middagen wordt er les gegeven volgens b.v. de IPC-methode of een andere 
geïntegreerde methode.  
Vanuit een thema worden de  verschillende vakgebieden (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, 
techniek, muziek, tekenen, handvaardigheid, drama en internationaal) met elkaar in verbinding 
gebracht. De thema's sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen. 
  
Deze wijze van werken zal een grote verandering en uitdaging zijn, waardoor wij nu uitgebreid de tijd 
nemen en ondersteuning krijgen om te kijken of deze methodiek passend is bij de Delteykschool. 
Wij zijn enthousiast en hebben zin om met elkaar ons op deze vernieuwing te richten. 
U hoort hier in de loop van het jaar zeker meer over. 
 
 
 

 

 

 


