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Inleiding Ieder schooljaar verwezenlijken we een stukje van onze
doelen. In het jaarplan is vastgelegd met welke
ontwikkelonderwerpen we in schooljaar 2020-2021 aan de
slag gaan. Uitgangspunt van een jaarplan is de verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs met als uiteindelijk doel
het verhogen van het leerplezier met als resultaat hogere
leeropbrengsten.
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SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 2



Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Het nieuwe schooljaar 2021-2022 zijn er 193 leerlingen aangemeld per 1-10-2021. Dit
zijn 7 leerlingen meer dan de prognose .

9 5 17 11 33 40 27 42 184

Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen:

dit zijn de voorlopige aanmeldingen, er volgen nog aanmeldingen. Voor nu 184 lln

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 20 (2 mannen en 18 vrouwen) Er vertrekken dit jaar vier personeelsleden. Zie hieronder: - 1x maatschappelijk werk
i.v.m.. pensioen -1x conciërge - 2x onderwijsassistente i.v.m. andere baan Alle vacature
ruimte wederom ingevuld

Door de coronaperiode zijn er dit jaar geen persoonlijke ontwikkelplannen gemaakt door
het personeel. De functioneringsgesprekken zijn bij alle personeelsleden gevoerd. De
360 graden feedback is niet uitgevoerd, doordat collegiale consulatie niet mogelijk was
door de corona-richtlijnen. De collegiale consulatie wordt meegenomen naar schooljaar
2021-2022

Aantal medewerkers OOP 11 (1 man en 10 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 8

Aantal geplande FG's 27 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's

Aantal geplande POP's 2 Aantal uitgevoerde POP's 0
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Streefbeeld Omgaan met verschillen: We hebben expertise om vanuit analyse beargumenteerde keuzes te
onderbouwen en deze om te zetten in effectieve interventies om aan te sluiten bij de
onderwijsbehoeften.

groot

GD2 Streefbeeld We bieden het taal lees onderwijs vakoverstijgend en in samenhang aan, binnen de context van de
OGO thema's. .

groot

GD3 Streefbeeld We vergroten de actieve rol van leerlingen en de bijdrage aan hun eigen leerproces. groot

GD4 Streefbeeld PLG & de vakbekwame professional : We zijn een gerectificeerde opleiders school met professionals
die reflecteren en deskundig feedback geven, binnen en professionele leefgemeenschap (PLG) .

groot

GD5 Sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

Expertise gedragsprobelamtiek in relatie tot pedagogische vaardigheden groot

GD6 Taalleesonderwijs Het aanbieden van taal in samenhang. groot

GD7 Rekenen en wiskunde Borgen van het implementatie traject Getal en Ruimte junior groot

GD8 Wetenschap en Technologie Vanuit een nulmeting beschrijven we onze doelen op het gebied van wetenschap en techniek. groot

GD9 Les- en leertijd De leraren maken per leerling en per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de
beschikbare onderwijstijd.

groot

GD10 OGO Sociaal culturele praktijk groot

KD1 Beleidsplan 2019-2023:
Speerpunt Professionele
ontwikkeling

De school draagt met behulp van de gesprekkencyclus zorg voor blijvende (individuele)
professionalisering van al haar medewerkers en legt dit vast in haar scholingsplan.

klein

KD2 Taalleesonderwijs Bevorderen leesmotivatie klein

KD3 Wereldoriëntatie Kwaliteitskaart wetenschap en techniek is geïntegreerd in OGO klein

KD4 Kleuters Bemiddelende rol van de leerkracht, waarbij bewuse keuzes worden gemaakt in onderwijsaanbod
(leiding-begeleiding)

klein
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Uitwerking GD1: Omgaan met verschillen: We hebben expertise om vanuit analyse beargumenteerde keuzes te onderbouwen en deze om te zetten in effectieve
interventies om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften.

Thema Streefbeeld

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

We hebben dit schooljaar studiedagen gevolgd van Bureau Wolters. De leerkrachten hebben begeleiding gekregen rondom het maken van passende leerrouters voor ieder kind
door middel van het stapsgewijs analyseren van gegevens/observaties. Er is expertise in huis om vanuit analyse beargumenteerde keuzes te onderbouwen en om deze om te
zetten in effectieve interventies. Vanuit de NPO-gelden hebben leerkrachten volgend schooljaar meer lesvrije dagen, waar tijd en ruimte is voor het analyseren van gegevens en
het vormgeven van plannen. Daarnaast is er meer ruimte voor extra interventies (onderwijsassistente) om aan te sluiten bij iedere leerling. IB gaat met iedere leerkracht in gesprek
en nieuwe hulpvragen/plannen worden uitgeschreven in een document. Een streefbeeld is ontwikkelpunt voor een langere periode. De scholing is hier ingezet voor de hele
schoolplanperiode. de Team scholing heeft nu plaatsgevonden. De NPO gelden worden gebruikt om meer gestalte te geven aan de verdieping. Deze zal plaatsvinden op
individueel leerkrachten niveau als wel op het niveau van IB en SMT.
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Uitwerking GD2: We bieden het taal lees onderwijs vakoverstijgend en in samenhang aan, binnen de context van de OGO thema's. .

Thema Streefbeeld

Resultaatgebied Taal OGO

Huidige situatie
+ aanleiding

zie PDSA

Gewenste
situatie (doel) Thema’s gezamenlijk voorbereiden gericht op taaldoelen/vragenwand/scp zichtbaar in de groep/inzetten op pedagogisch didactisch handelen (van theorie naar praktijk, 5 impulsen, 3 v’s enz, zelfde taal spreken, activiteiten nav leervragen). o De OGO-Taal coördinator zorgt dat nieuwe ontwikkelingen worden bijgehouden, en verwerkt in de kwaliteitskaart en zorgt dat de afstemming wordt gewaarborgd, neemt deel aan netwerk bijeenkomsten en kan dit vertalen naar een meerjarenplanning  en deelt brengt deze kennis over op vakgroep als wel tea

m

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Ondanks de corona-periode is dit actieplan uitgevoerd in kleine groepen. Thema's zijn per bouw voorbereid en uitgevoerd. In de klassen is duidelijk zichtbaar dat er gewerkt wordt
met een vragenwand en dat er eerder naar de sociaal culturele praktijk (SCP)gewerkt wordt. N.a.v. de vragen worden ook meer activiteiten georganiseerd die een relatie hebben
tot de SCP. Ook zichtbaar is dat leerkracht zich meer bewust zijn van de vertaling van de theorie naar de praktijk. De 3 v's van verkennen, verbinden, verdiepen worden door de
leerkrachten toegepast binnen de thema's. De kwaliteitskaarten, ge-update in schooljaar 2019-2020 rondom OGO en taal zijn binnen het team gelezen en met elkaar besproken,
zodat een ieder weet wat we doen en hoe we OGO vormgeven binnen de school.
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Uitwerking GD3: We vergroten de actieve rol van leerlingen en de bijdrage aan hun eigen leerproces.

Thema Streefbeeld

Betrokkenen (wie) vakgroep ict

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Binnen OGO creëren we eigenaarschap bij de kinderen. De kinderen krijgen binnen betekenisvolle activiteiten ene actieve rol binnen hun eigen leerproces. Verder hadden we een
pilotgroep rondom het portfolio (ICT). Door de coronamaatregelen is dit niet schoolbreed ingevoerd. De interventies worden het volgende schooljaar meegenomen. Hierin staat het
leerling portfolio centraal en krijgen de leerlingen een bijdrage rondom het beschrijven/reflecteren van hun eigen ontwikkeling. Er ontstaat zo meer betrokkenheid.
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Uitwerking GD4: PLG & de vakbekwame professional : We zijn een gerectificeerde opleiders school met professionals die reflecteren en deskundig feedback geven,
binnen en professionele leefgemeenschap (PLG) .

Thema Streefbeeld

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Alle personeelsleden hebben een training gevolgd in 2019-2020 rondom professioneel dialoog. Alle leerkrachten kunnen deskundig feedback geven binnen de PLG.
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Uitwerking GD5: Expertise gedragsprobelamtiek in relatie tot pedagogische vaardigheden

Thema Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Gerelateerde verbeterpunten

Gewenste situatie (doel) o Vanuit het boek “Gedrag is ook een vak” doelen vertalen in een les aanpak (en evt uitbreiden naar les bezoek). o Wat
is de pedagogische taak van onze school? Theorie verkennen

Consequenties scholing master modules intern en externaliserend gedrag

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Verschillende personeelsleden hebben de modules externaliserend en internaliserend gedrag gevold bij de Master EN. Vanuit deze module hebben de leerkrachten theorie en ook
interventies meegenomen die kunnen worden toegepast in hun eigen praktijk in relatie tot hun pedagogische vaardigheden. M.b.t. corrigerend gedrag en grensoverschrijdend
gedrag hebben we 1 lijn . Door de omstandigheden van het coronajaar is er geen vertaling gemaakt met het team vanuit de vakgroep SEO vanuit "gedrag is ook een vak" naar
lesaanpak. Dit onderwerp wordt voor nu wel afgesloten. Volgend jaar investeren we in het formuleren van een aanpak, een methodiek of een (vernieuwde) methode gericht op
SEO.
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Uitwerking GD6: Het aanbieden van taal in samenhang.

Thema Taalleesonderwijs

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Taal

Huidige situatie + aanleiding zie pdsa

Gewenste situatie (doel) TAAL/OGO -blijven inzetten op gezamenlijke taal en visie (scp) borgen van thematiseren -verder inzetten op
taalverzorging (spelling, grammatica, interpunctie) met input en voorbeeldlesjes tijdens vergaderingen -BEGRIJPEND
LEZEN onder de loep nemen, inpuls nodig na een aantal jaar. Er zijn nieuwe inzichten m.b.t. nieuwsbegrip andere
aanpak, effectieve leessleutels, close reading. Transfer methode>OGO teksten SPELLING In iedere klas zijn dezelfde
categoriekaarten van spelling beschikbaar (gemaakt 2019-2020) o Spelling verbinden aan OGO o Hoe evalueren/geven
we feedback op geschreven teksten wat betreft spelling en grammatica (kritisch bewustzijn bevorderen) o
Werkwoordspelling toetsen of niet? SCHRIJVEN • Visie: groepen 3 en 4 blokschrift • intensivering schrijfonderwijs:
gerichte instructie over en feedback op plaatsing binnen de lijnen, gebruik hulplijnen en spatiëring • het integreren van het
instructie en feedback op handschrift binnen andere vakken. • consistent zijn in gehanteerde schrift bij individueel kind.
(Los is los, verbonden is verbonden. Hoofdletters zijn hoofdletters en kleine letters zijn kleine letters) • kwaliteitskaart
schrijfonderwijs

Activiteiten (hoe) zie pdsa per onderdeel

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Taal in samenhang is grotendeels geïmplementeerd binnen OGO. Er wordt extra aandacht besteed aan begrijpend lezen waarbij we werken met thema gerelateerde teksten. Er
wordt extra aandacht besteed aan taalverzorging waarbij we de relatie leggen met themateksten. werkvormen als expert-lezen zijn ingebed, waarbij de verschillende domeinen van
taal terugkomen zoals mondelinge taal en begrijpend lezen. Er worden teksten rondom het thema geschreven waarbij we kijken naar de inhoud maar ook letten op toepassen van
de geleerde spelling. Technisch lezen staat nu nog onder deze noemer van taal in samenhang, volgend schooljaar moet dit een apart kopje worden omdat we als school kiezen
voor een aparte technisch leesmethode. We hebben een start gemaakt met de kwaliteitskaart aanvankelijk lezen. De kwaliteitskaart voortgezet technisch lezen volgt volgend
schooljaar, nadat we een nieuwe methode hebben gekozen. We hebben met het team van 3 methodes zichtzendingen aangevraagd, uitgeprobeerd en bevindingen verzameld. We
hebben een teamvoorlichting gehad van Estafette. In de vakgroep hebben we besproken en geëvalueerd wat de leerkrachten aan ervaringen hebben opgedaan met het
uitproberen van de methodes. Op dit moment gaat de voorkeur uit naar Estafette 3.0. De invoering hiervan zal plaat kunnen vinden in januari 2022. • Wat doen we met DMT, hoe
toetsen we dat en wanneer? Dit onderdeel wordt afgerond, mogelijke vervolgstappen , interventie, implementatie en borging worden apart opgenomen in het schoolplan volgend
jaar.
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Uitwerking GD7: Borgen van het implementatie traject Getal en Ruimte junior

Thema Rekenen en wiskunde

Gewenste situatie (doel) o Methode Getal en ruimte Junior verder implementeren (zie PDSA) . 2 teambijeenkomsten gericht op gericht op
drieslagmodel, handelingsmode, hoofdfase leerlijn en de software binnen de methode. Werken vanuit protocol ERWD
borgen. o Kijkwijzer aanscherpen en inzetten tijdens de klassenbezoeken rekenles o Observatie vanuit vakgroep gericht
op rekendidactiek & mbv kijkwijzer rekenen. o De vakgroep rekenen breidt de kwaliteitskaart uit m.b.t de
rekenvoorwaarden van groep 1/2. o Convergente leerstofplanning evalueren en bijstellen indien nodig o Cruciale
leerdoelen per schooljaar uitwerken (meer inzicht in leerlijn) o software uitproberen (als deze beschikbaar is) en ICT
bijlage kwaliteitskaart verder uitwerken. o Theorie vanuit ERWD verwerken in GHP’s o Cursus bovenbouw ECLG o
Kwaliteitskaart blijven optimaliseren op de hoogte blijven van nieuwste rekenontwikkeling en verwerken. o Vakgroep
bijeenkomsten; opstellen PDSA, samen doelen bepalen, resultaten volgen, verbeter acties initiëren, gezamenlijke
lesvoorbereidingen om samen doelen te vertalen in een lesaanpak en zot te innoveren. o Materialenhok bijhouden,
bestellingen doen. Extra materialen inventariseren en eventueel aanschaffen.

Betrokkenen (wie) vakgroep en team.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Het borgen van de implementatie van de methode is zichtbaar in de volgende interventies die zijn uitgevoerd: - klassenbezoeken - teamvergadering terugkoppeling observaties en
kwaliteitskaart - kwaliteitskaart aangepast Door de omstandigheden van het coronajaar hebben iet alle activiteiten plaats kunnen vinden. De borging zal volgend schooljaar verder
plaatsvinden.

Volgend schooljaar staat ook borging centraal om het proces te bewaken en sturen.
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Uitwerking GD8: Vanuit een nulmeting beschrijven we onze doelen op het gebied van wetenschap en techniek.

Thema Wetenschap en Technologie

Huidige situatie + aanleiding W&T integreren binnen OGO (leerlijnen)

Betrokkenen (wie) team, vakgroep ogo en vakgroep ict

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

OGO en W&T De leerlijnen van W&T zijn uitgezocht per onderbouw/middenbouw en bovenbouw. Deze zijn toegevoegd aan het overzicht van de thema's, die leerkrachten
ontvangen voor het desbetreffende schooljaar. Per thema wordt beschreven waar de nadruk op ligt als het gaat om onderzoekend of ontwerpend leren.
Schooljaar 2020-2021 wilden we gebruiken om de leerlijnen van W&T in de praktijk te integreren binnen de OGO thema's. Onderzoekend en ontwerpend leren binnen de thema's
een meer centrale plek geven, dat was het streven. Dit is niet geheel gelukt doordat de leerlingen vanwege corona thuis moesten werken. We zien met name dat de "zone van de
naaste ontwikkeling", waar we naar streven binnen OGO in gedrang komt. De leerlingen hebben online instructie gekregen en werkbladen gemaakt, maar ons OGO onderwijs met
daarin verweven onderzoekend en ontwerpend leren bleek nauwelijks haalbaar tijdens de periode dat de leerlingen thuis waren. Tevens blijkt uit de afgenomen kwaliteitskaart
onder leerkrachten en n.a.v. klassenbezoeken dat de school als geheel nog ontwikkeling behoeft op dit punt.
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Uitwerking GD9: De leraren maken per leerling en per leerroute een beredeneerde keuze voor de inzet van de beschikbare onderwijstijd.

Thema Les- en leertijd

Resultaatgebied afstemming onderwijsbehoeten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Dit schooljaar is er vanuit Bureau Wolters veel aandacht besteed rondom het analyseren van toets gegevens en ook het maken van een beredeneerd aanbod passend bij het
ontwikkelingsniveau van ieder kind. Tijdens de studiedagen hebben leerkrachten casussen in kunnen brengen en hebben ze ook per groep begeleiding gekregen rondom het
vormgeven van een groepsplan waarin dit aanbod staat beschreven. IB heeft tijdens het groepsoverleg samen met de leerkrachten gekeken waar nog hulpvragen liggen. Volgend
schooljaar gaan we verder met dit actieplan. Vanuit de NPO-gelden is er meer tijd voor de analyse van de leerling gegevens en is ook meer onderwijstijd om voor extra inoefening
voor de kinderen. IB gaat de individuele hulpvragen per leerling inventariseren en er wordt een plan opgesteld. De leraren maken per leerling en per leerroute een beredeneerde
keuze voor de inzet van de beschikbare onderwijstijd zal per individu bekeken worden. Het is komend schooljaar geen actief punt.
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Uitwerking GD10: Sociaal culturele praktijk

Thema OGO

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Binnen de school zien we zichtbare groei als het gaat om betekenisvolle sociaal culturele praktijken. Er wordt eerder naar de praktijk toe gewerkt en meer relatie gelegd in het
activiteitenaanbod met deze praktijken. We mochten natuurlijk niet teambreed vergaderen afgelopen schooljaar maar door middel van werken in kleine groepjes, verdeeld in
onder/midden en bovenbouw zijn we in staat geweest de thema's toch gezamenlijk voor te bereiden. Iets wat een meerwaarde blijkt te zijn als het gaat om het ontwerpen van
betekenisvolle activiteiten. Met name in de groepen 3 en 4 kunnen we concluderen dat de gezamenlijke voorbereiding van de startactiviteiten en het plannen van fase 1 en 2 en de
klassenbezoeken geleidt heeft tot het ontwikkelen van meer betekenisvolle activiteiten. De vakgroep neemt dit mee in de borging, maar het is geen actief ontwikkelpunt volgend
schooljaar.

SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 14



Uitwerking KD1: De school draagt met behulp van de gesprekkencyclus zorg voor blijvende (individuele) professionalisering van al haar medewerkers en legt dit vast
in haar scholingsplan.

Thema Beleidsplan 2019-2023: Speerpunt Professionele ontwikkeling

Resultaatgebied professionalisering

Gewenste situatie (doel) pilot gesprekkencyclus wordt verder ingevoerd

Activiteiten (hoe) beleidsstuk gesprekkencyclus.

Betrokkenen (wie) directie- team - p&o

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De individuele gesprekkencyclus is doorgegaan en ingevuld door alle personeelsleden. Door de corona-periode zijn de pop's en 30 graden feedback lijsten niet ingevuld. Door de
corona-maatregelen kon de collegiale consultatie niet doorgaan. Dit actiepunt nemen we mee naar het volgende schooljaar.

Uitwerking KD2: Bevorderen leesmotivatie

Thema Taalleesonderwijs

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Technisch lezen staat nu nog ook nog onder deze noemer van taal in samenhang. We hebben een start gemaakt met de kwaliteitskaart aanvankelijk lezen. De kwaliteitskaart
voortgezet technisch lezen volgt volgend schooljaar, nadat we een nieuwe methode hebben gekozen. We hebben met het team van 3 methodes zichtzendingen aangevraagd,
uitgeprobeerd en bevindingen verzameld. We hebben een teamvoorlichting gehad van Estafette. In de vakgroep hebben we besproken en geëvalueerd wat de leerkrachten aan
ervaringen hebben opgedaan met het uitproberen van de methodes. Op dit moment gaat de voorkeur uit naar Estafette 3.0. De invoering hiervan zal plaats kunnen vinden in
januari 2022. • Wat doen we met DMT, hoe toetsen we dat en wanneer? wat betreft NPO gelden en extra inzet voor lezen:

Uitwerking KD3: Kwaliteitskaart wetenschap en techniek is geïntegreerd in OGO

Thema Wereldoriëntatie

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De kwaliteitskaart wetenschap en techniek is geïntegreerd in OGO. Het onderzoekend en ontwerpend leren (W&T) is ook toegevoegd in de kwaliteitskaart van de kleuters.
Daarnaast is er voor het nieuwe schooljaar een bewuste keuze gemaakt in het thema aanbod, waarin W&T goed in kan worden geïntrigeerd.

Uitwerking KD4: Bemiddelende rol van de leerkracht, waarbij bewuse keuzes worden gemaakt in onderwijsaanbod (leiding-begeleiding)

Thema Kleuters

Gerelateerde verbeterpunten

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Er is afgelopen schooljaar veel geobserveerd. De leerkracht is op zoek gegaan naar de juiste begeleiding, leiding en selectie van activiteiten door te kijken/observeren naar de
inbreng en betekenissen van de leerlingen en daarbij maakt de leerkracht gebruik van de onderwijsdoelen. Dit vraagt van de leerkracht een sensitieve en responsieve houding
waarbij er veel ruimte is voor initiatief van de leerlingen. Er zijn dit schooljaar bewust momenten ingepland waar de leerkracht kan observeren (bal-tijd bewust-achterover-leunen
om sensitief te zijn wat de inbreng/betrokkenheid van de leerlingen is. Er zijn ook momenten waarin de leerkracht meer de leidende rol op zich neemt. De leerkracht neemt dan
meer initiatief en stuurt de activiteit. Dit zijn de lesjes van de leerkracht, waarin de leerkracht de leerlingen bewust kennis (van de wereld) wil bijbrengen en vaardigheden wil
aanleren. Na de coronaperiode zijn dit soort lessen, waarin de leerkracht de leiding neemt toegenomen om de leerlingen de vaardigheden aan te leren, die ze hebben gemist in de
corona-periode.
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