
 

 - Persoonsgebonden ontwikkeling die bestaat uit vier persoonsgebonden ontwikkelvelden.  
- De kleur doet er niet toe … sommigen zeggen … dit zijn de warme kleuren van de binnenkant – 
kan visualisering helpen.  
 

 
 
 
 

- Cultuurgebonden ontwikkeling die bestaat uit zes cultuurgebonden ontwikkelvelden. 
- Kan  

 - De beide ontwikkelingen horen bij elkaar en worden waar mogelijks zoveel mogelijk 
gecombineerd in onderwijsarrangementen. 
- Op die manier werken we aan een harmonische ontwikkeling – hoofd, hart, handen.  
 
 
 

 - We hebben twee digitale omgevingen.  
Dit is de Zill! leerplansite (alles over concept en visie) – de tweede omgeving is de Zill! selectietool 
(hier kan je oefenen om een fiche te maken) 
Beiden zijn via google terug te vinden.  
 
 

 
 

- Elk ontwikkelveld heeft een aantal ontwikkelthema’s.  
In totaal zijn er 46. 

 - Elk ontwikkelveld en elk ontwikkelthema heeft een leeruitkomst.  
In totaal zijn er 56. 
Een leeruitkomst is niet te lezen als een doel, wel als een richting die je uit wil gaan als je binnen 
een onderwijsarrangement op dat ontwikkelveld of op dat ontwikkelthema wil inzetten.  

 Elke ontwikkelthema heeft een aantal generieke doelen.  
Generiek wijst op het feit dat het gaat over een gemeenschappelijk curriculum.  
De generieke doelen zijn gelinkt aan ODET en zorgen dus ook voor gelegitimeerd onderwijs. Elk 
generiek doel doet ertoe.  
We kloppen af op 213 

 - Zill! heeft vijf krachtlijnen, één daarvan is eigenaarsschap.  
Dat wil zeggen dat het leerplan je alles vertelt over WAT op school moet gegeven worden maar 
niet HOE je dit gaat doen.  
Daar beslist de school over. Je zal dus met je collega’s samen moeten gaan nadenken en een 
aantal zaken gaan evalueren. Werkt ons agendasysteem in deze context? Ons klassensysteem? 
Ons vakkensysteem? Onze methodes? …  
Het kan een hefboommoment zijn om verschillende zaken eens grondig onder de loep te nemen.  

 - Het logo van Zill! en de naam Zill! zelf is gelinkt aan drie belangrijke woorden.  
1.Motivatie  we willen gemotiveerde kinderen in onze school – kinderen die er graag vertoeven 
en een honger hebben naar leren.  
2. Inspiratie  we geven onze kinderen een levensbeschouwelijke gedachte en houding mee 
vanuit ons Christelijk geloof.  
3. Betekenisvol   Wat we onze kinderen bijbrengen is betekenisvol. Dat wil zeggen dat leefstof 
uit het dagelijks leven van onze kinderen de leerstof is op school en dat de leerstof op onze school  
er toe doet in het leven van onze kinderen.  

 - Zill! is geïnspireerd op drie documenten:  
1. de vijf opdrachten van het katholiek basisonderwijs (OKB) 
2. Het ontwikkelingsplan (de ontwikkelingsgerichte kijk op onze leerlingen) 
3. De katholieke dialoogschool 
Wat je hier ziet zijn de vijf opdrachten van de katholieke basisschool.  
Het boekje is zeker ter inzage op school!  

De belangrijke boomstructuur:  

4 persoonsgebonden ontwikkelvelden – 6 cultuurgebonden ontwikkelveleden 

46 ontwikkelthema’s 

56 leeruitkomsten 

213 generieke doelen 

Bijna elk generiek doel hebben een leerlijn die bestaat uit ontwikkelstappen. 


