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                 2 

 

 
 
 

ORGANISATORISCH 

 

Rollen Taken 

Kartrekkers Marijke De Ville 

Liesbeth Imbo 

- Boeken voorzien van etiket Biblioprint en etiket De Drempel 
- Boeken kaften 
- Boeken inventariseren in ‘BookBuddy’ 
- Bibliotheek bemannen tijdens voormiddagspeeltijd 
- Bibliotheek(bezoeken) aantrekkelijk maken door 

thema’s/wedstrijden/… te introduceren 
- Deelplan LIST uitwerken 
- Vergaderingen plannen met kernteam 
- Klasobservatie aan de hand van het Observatie-Instrument + 

bespreking met leerkracht 
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- Tests plannen (Intonatietoets - Stilleestoets - AVI - DMT) + 
leerkrachten informeren 

- Tests afnemen (AVI - DMT) 
- Voorbeelden van minilessen maken om leerkrachten te ontlasten en  

duidelijkheid te brengen over inhoud van de minilessen 
- Logboek maken dat elke leerling kan gebruiken 
- Leerkrachten beter vertrouwd maken met leerplan Nederlands en 

samenhang met andere domeinen van Taal (spreken en luisteren, 
creatief schrijven, begrijpend lezen) en andere leergebieden (leren 
leren, sociale vaardigheden, WO) beter leren benutten 

- Tijdlijn opstellen 
- Daisy Luisterboeken downloaden en in Drive beschikbaar stellen 
- Luisterboeken voorzien van markering 

Leden intern Carine Gezels 

Marika Sass 

- Boeken kaften 
- Bibliotheek bemannen tijdens voormiddagspeeltijd 
- Bibliotheek(bezoeken) aantrekkelijk maken door 

thema’s/wedstrijden/… te introduceren 
- Vergaderen met kernteam 
- Ideeën aanbrengen om krachtige leesomgeving te creëren 

Schoolleider Peter De Vadder - Uitbouw bibliotheek - boekenaanbod - aanschaf materialen 
- Voortgang LIST-project opvolgen - aansluiten bij vergadering 

werkgroep LIST - tussentijds overleg met kerngroep 
- Kwaliteit bewaken door op te volgen dat gemaakte afspraken worden 

uitgevoerd 
- LIST = een vast item op de personeelsvergadering 
- Deelplan LIST uitwerken 

Lid extern PBD - Katrien De Moor Begeleiding en input 
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Overlegmomenten intern 

Datum  Doel 

01/04/2019 Bezoek BSBO Oostende i.f.v. LIST 

04/04/2019 Bezoek BSBO Gent i.f.v. LIST 

30/04/2019 Personeelsvergadering: powerpoint “Wat is LIST?” 

20/08/2019 Vergadering met kerngroep - algemene afspraken LIST 

27/08/2019 Vergadering met kerngroep en ICT (Sven Scheirlinckx) - etiketten aanmaken (Biblioprint) + gebruik BookBuddy 

09/09/2019 Naschoolse vergadering met leerkrachten die LIST implementeren in de klas - blokkenmodel  
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22/10/2019 Personeelsvergadering - uitleg tests (Intonatietoets + Stilleestoets). Vragenronde blokkenmodel 

05/11/2019 Kartrekkers - actie voorleesweek 

08/11/2019 Kernteam - bespreken aankoop bolderkarren voor de speelplaatsen (strips - weetboeken) 

15/11/2019 Kartrekkers - actie voorleesweek (planning - bedanken vrijwilligers) 

 

 

 

 

 

Overlegmomenten Scholengroep 20 - PBD  

Datum  Doel 

17/10/2018 Pedagogische Studiedag - Introductie LIST  

26/11/2018 Vergadering LIST (BSBO De Drempel was niet aanwezig) 

11/03/2019 Vergadering LIST - voorbereidingen treffen schooljaar 2019-2020 

20/05/2019 Zitdag LIST  
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29/05/2019 Boekenpakket - etiketten maken  

17/09/2019 Opstartdag LIST - planning, terugblik implementatieproces, inhoudelijke ondersteuning 

03/10/2019 Bezoek PBD - overleg met kartrekkers  

14/10/2019 Vergadering LIST - procesondersteuning, Excell 

18/11/2019 Vergadering LIST - functionele planning - procesevaluatie - groepsbesprekingen 

10/12/2019 Vergadering LIST - spreker luisterboeken - functionele planning  

16/01/2020  

11/02/2020  

16/03/2020  

21/04/2020  

04/06/2020  

 

RESULTATEN EN EFFECTEN 

BEGINSITUATIEANALYSE 

JUNI 2019 

6% van onze leerlingen geboren in 2006/2007 (leeftijd zesde leerjaar) haalde in juni 2019 niveau AVI + 
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10% van onze leerlingen geboren in 2008 (leeftijd vijfde leerjaar) haalde in juni 2019 niveau AVI E7. 

7% van onze leerlingen geboren in 2009 (leeftijd vierde leerjaar) haalde in juni 2019 niveau AVI E6. 

5% van onze leerlingen geboren in 2010 (leeftijd derde leerjaar) haalde in juni 2019 niveau AVI E5. 

0% van onze leerlingen geboren in 2011 (leeftijd tweede leerjaar) haalde in juni 2019 niveau AVI E4. 

 

PRIORITEITEN BEPALEN 

1. Ontwikkelen van zelfstandige, gemotiveerde lezers die: 
a. kunnen stillezen 
b. lezen om te leren 
c. lezen voor hun plezier 

2. Verbeteren van leesonderwijs op leerkracht- en schoolniveau 
3. Een doelgericht aanbod voor lezen uitbouwen volgens de principes van het taalvaardigheidsonderwijs en deze verankeren in een schooleigen visie.  

 

EFFECTEN VOOROPSTELLEN 

 

Effect Hoe meten? 

Het leesniveau van de leerlingen stijgt met minimum 1 instructieniveau 
(AVI) per testafname (januari - juni). 

AVI-test afnemen in januari en in juni. 

De leerlingen lezen liever. Enquête einde schooljaar. 
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Leerlingen brengen graag een bezoek aan de bib. Leerlingen breiden hun 
smaak uit.  

Enquête einde schooljaar.  

LIST wordt gedragen door het team.  Klasbezoeken tijdens LIST-moment. 

Leerkrachten gaan vlot met het leerplan Nederlands aan de slag.  Klassenraden en LVS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTWIKKELING STIMULEREN  
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Het schoolteam hanteert uitdagende en haalbare doelen.  

Het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit een gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op. 

Het schoolteam evalueert op een brede en onderbouwde wijze het onderwijsleerproces en het behalen van de doelen.  

 

Deelplan: het schoolteam hanteert uitdagende en haalbare doelen. 

Acties 

WAT? 

Resultaten 

WAAROM? 

Timing 

WANNEER? 

Taakverdeling? 

WIE? 

Middelen 

WAARMEE? 

Opvolging Check 

Leesplezier bevorderen Het leesniveau van de 
leerlingen stijgt met 
minimum 1 
instructieniveau (AVI) 
per testafname (januari 
- juni) 

januari - einde 
schooljaar  

Team Aantrekkelijke bib 
uitbouwen 

Lees-bolderkarren 
tijdens de speeltijd, 
voorleesweek, week 
van de poëzie en 
andere projecten. 

Voorlees- en 
onderwijstalenten 
van de leerkrachten 

Kartrekkers  

 

 

 



                
 10 

Deelplan: het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit een gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op.  

Acties 

WAT? 

Resultaten 

WAAROM? 

Timing 

WANNEER? 

Taakverdeling? 

WIE? 

Middelen 

WAARMEE? 

Opvolging Check 

Visie op LIST uitschrijven + 
“gedragen” maken door het 
team. 

Leerkrachten staan 
100% achter het 
project 

Januari - einde 
schooljaar  

Kartrekkers LIST Visietekst Kartrekkers  

Leerkrachten overtuigen 
van hun “dragende” rol. 

Vrij lezen maakt de 
leerkrachten niet “vrij”. 
De leerkracht speelt 
een belangrijke rol; de 
leerkracht doet ertoe! 

Januari - einde 
schooljaar  

Werkgroep LIST Klasbezoeken en 
motiverende 
gesprekken 

Kartrekkers  

 

Deelplan: het schoolteam evalueert op een brede en onderbouwde wijze het onderwijsleerproces en het behalen van de doelen.  

Acties 

WAT? 

Resultaten 

WAAROM? 

Timing 

WANNEER? 

Taakverdeling? 

WIE? 

Middelen 

WAARMEE? 

Opvolging Check 

Een Instrument opstellen 
om LIST en leerplan 
Nederlands met elkaar te 
verweven   

Leerkrachten beter 
vertrouwd maken met 
leerplan Nederlands en 
samenhang met andere 
domeinen van Taal 
(spreken en luisteren, 

Januari - einde 
schooljaar  

Kartrekkers LIST  Kijkwijzer Kartrekkers  
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creatief schrijven, 
begrijpend lezen) en 
andere leergebieden 
(leren leren, sociale 
vaardigheden, WO) 
beter leren benutten. 

Leerlingen leerplangericht 
evalueren 

Leraren evalueren of 
hun leerlingen de 
doelen uit het leerplan 
behaald hebben. 

Januari - einde 
schooljaar  

Teamleden Instrument om breed 
evalueren te 
rapporteren 

Kartrekkers  

 

Controleren (CHECK-fase) 

Noteer hier of de resultaten al dan niet behaald zijn en waarom wel/niet.  

 

Aanpassen (ACT-fase) 

Noteer hier antwoorden op de volgende vragen:  

- Wat had succes? Hoe kunnen we het borgen?  
- Wat en hoe sturen we bij? Op basis van welke gegevens?  
- Wat nemen we mee naar een volgend schooljaar of een volgend plan?  

 

 


