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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Directie,Onderwijzend personeel ,Ondersteunend
personeel zie overzicht

Groepen 1/2, 3,4/5, 5, 6, 6, 6/7, 7,7, 8, 8, 8.

Functies [namen / taken] 1 Directeur, 2 intern begeleiders, 2 OGO coördinatoren, 18
leerkrachten, 5 onderwijsassistenten, 1 orthopedagoog, 1
maatschappelijk werk, 1vakleerkracht gym, 1 logopedist, 1
schoonmaaksters, 1 conciërge, 1 administratie

Twee sterke kanten Didactisch handelen van leerkrachten: IGDI model, denken
vanuit leerlijnen en afstemmen onderwijsbehoeften 
Pedagogisch klimaat: feedback gericht op positieve
bekrachtiging 
OGO: van en met elkaar leren.

Twee kansen Positie en rol SBO binnen passend onderwijs 
In samenwerking met de gemeente een rijke
ontwikkelomgeving creëren op de Gildekamp.

Twee bedreigingen Passend onderwijs en het aantal verwijzingen SBO. 
Grote groepen schoolverlaters.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Zie ontwikkelpunten jaarplan
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

0

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 22 (3 mannen en 19 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 11 (1 man en 10 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 8

Aantal geplande FG's 31 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's

SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 4



Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Instructie in kleine groepen (tutoring) 
npo school programma 2020-2025

inzetRID groot

GD2 Beheersingsgericht leren 
npo school programma 2020-2025

Inzet van de rekenspecialist t.b.v. ondersteuning gericht op didactiek en bouwsteen voor
de leerroute 2 leerlingen.

groot

GD3 Samenwerkend leren 
npo school programma 2020-2025

scholing bea pompert groot

GD4 Rekenen en wiskunde Borgen van het implementatie traject Getal en Ruimte junior groot

KD1 Instructie in kleine groepen (tutoring) Inzet op extra instructie op hiaten, doelgericht 8 werken in kleine instructiegroepen klein

KD2 Beleidsplan 2019-2023: Speerpunt
Onderwijsontwikkeling

De school heeft burgerschap structureel opgenomen in het curriculum. klein

KD3 Directe instructie uitbreiding inzet dagdelen lesvrij inzet voorbereiding, klein

KD4 Sportieve activiteiten inzet extra uren vakdocent gym , inzet eigen middelen klein

KD5 Cultuureducatie externe partij cultuur weken thema klein

KD6 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling Gedrag is een vak: her oriëntatie DVS, methodiek of aanpak klein

KD7 Rekenen en wiskunde Rekenroute implementeren t.b.v. leerroute 3 leerlingen klein

KD8 OGO Aanbod intensiveren in de zone van de naaste ontwikkeling. (betekenisvolle activiteiten) klein

KD9 ICT Digitaal portfolio. klein

KD10 ICT Mediawijsheid klein

KD11 Kwaliteitszorg Oriëntatie herinrichting groepsplannen en leerlingvolgsysteem kleuters. klein
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Uitwerking GD1: inzetRID

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Gewenste situatie (doel) Ondersteuning van leerlingen in een 1-op-1 situatie of in een kleine groep gericht op specifieke hiaten vanuit kernvakken.
Intensieve instructie in kleine groepen ter ondersteuning van minder goed presterende leerlingen of leerlingen die
achterlopen om meer vooruitgang te boeken. Interne dag RT en daarnaast gebruik maken van de opties van het RID.

Activiteiten (hoe) n.a.v. analyse en hulpvragen vanuit groepsbesprekingen worden hulpvragen geformuleerd inzet van 1 dag interne RT en
verder aanvragen via RID.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB en directie

Kosten 15000

Omschrijving kosten 1 dag interne RT , aanvragen RID

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Jaarplan - jaarverslag 2022 - 2023 6



Uitwerking GD2: Inzet van de rekenspecialist t.b.v. ondersteuning gericht op didactiek en bouwsteen voor de leerroute 2 leerlingen.

Werkgroep Rekenen

Hoofdstuk / paragraaf Beheersingsgericht leren

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten kunnen gericht afdalen naar bouwstenen in de verlengde instructie . Leerkrachten hebben kennis van de
onderliggende doelen en de inzet van het handelingsmodel en drieslagmodel.

Activiteiten (hoe) Rekenspecialist is 1 dagdeel per week vrij geroosterd om observaties te doen in de groepen. Vakgroep overleg gericht op
inhouden , analyseren data en beschrijven interventies. Verdere uitwerking zie PDSA.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rekenspecialist en vakgroep rekenen

Omschrijving kosten 8.000,- inzet personeel , rekenspecialist.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD3: scholing bea pompert

Werkgroep OGO

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerkend leren

Gewenste situatie (doel) De leerlijnen van W&T zijn bekend bij het team. Dit schooljaar worden deze leerlijnen zichtbaar geïntegreerd binnen ons
OGO onderwijs. Tijdens OGO activiteiten zien we kinderen die actief bezig zijn met betekenisvolle activiteiten. De
leerkrachten zijn in staat activiteiten te ontwerpen waarbij de kinderen meer onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend
bezig zijn en nemen zelf actief deel aan deze activiteiten. Deze activiteiten zijn gericht op de sociaal culturele praktijk en
sluiten aan bij de leervragen van de kinderen. Naast kennis en vaardigheden die de leerlingen opdoen rondom het thema
van wereldoriëntatie zijn de doelen voor de kinderen gericht op: bevorderen van samenwerkend leren, ontwikkelen van
redeneren, concluderen, representeren, experimenteren en stimuleren van probleemoplossend denken.

Activiteiten (hoe) studiemiddag inzet klassenbezoeken door externe en door OGO coördinator/vakgroep

Plan periode wk

Eigenaar (wie) OGO coördinator

Kosten 3000

Omschrijving kosten Studiedag olv bea Pompert (De Activiteit) inzet Bea Pompert 2 dagen begeleiding van leerkrachten binnen de school.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Eind schooljaar 2023

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD4: Borgen van het implementatie traject Getal en Ruimte junior

Werkgroep Rekenen

Hoofdstuk / paragraaf Rekenen en wiskunde

Resultaatgebied rekenen

Huidige situatie + aanleiding Momenteel behaalt 50% van onze leerlingen 1F aan het einde van de basisschool (bron route 8 toets). We willen
onderzoeken of het mogelijk is dat meer dan 50% van onze leerlingen 1F halen. Inzet externe die ons hier verder in kan
begeleiden. Hoe verbeteren wij ons rekenonderwijs? We zijn in overleg met 3 externen en moeten nog een keuze maken.

Gewenste situatie (doel) Verdiepen van didactische vaardigheden. Leerkrachten hebben kennis van orthodidactische modellen en kunnen die
toepassen in de praktijk zodat ze leerlingen met procesgerichte feedback beter kunnen ondersteunen tijdens het
rekenproces. Hierdoor worden kinderen meer rekenvaardig.

Activiteiten (hoe) -studiedag door een externe. -externe inhuren gericht op orthodidactiek en ter ondersteuning vakgroep rekenen. -
klassenbezoeken door de rekenspecialisten.

Betrokkenen (wie) vakgroep en team.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) vakgroep rekenen

Kosten nader te bepalen

Omschrijving kosten kosten externe

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD1: Inzet op extra instructie op hiaten, doelgericht 8 werken in kleine instructiegroepen

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Gewenste situatie (doel) Individuele leerlingen die van de leerlijn zijn afgeraakt door hiaten, zitten weer op de voor hen passende leerroute.

Activiteiten (hoe) -In een periode 8 weken van intensieve begeleiding van kleine groepjes leerlingen beheerst de leerling de bouwsteen of
weet hoe hij/zij compenserende hulpmiddelen kan inzetten om het reguliere programma in de groep te kunnen volgen.
De tutor (DL) bereidt dit en instrueert de onderwijsassistenten in desbetreffende groep.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB en D.L.

Kosten 5000

Omschrijving kosten inzet leerkracht DL

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) december en juni dan evaluaties traject met IB en directie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: De school heeft burgerschap structureel opgenomen in het curriculum.

Werkgroep OGO

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2019-2023: Speerpunt Onderwijsontwikkeling

Resultaatgebied Burgerschap

Gewenste situatie (doel) Elke leerkracht kan activiteiten benoemen en organiseren t.b.v. burgerschap relatie met OGO en SEO.

Activiteiten (hoe) kwaliteitskaart burgerschap is bijgewerkt en besproken in het team
scholingsbijeenkomst WMK en burgerschap
werkvorm WMK en burgerschap met het team -module burgerschap in mijnschoolplan is ingevuld -leerkrachten
bereiden activiteiten voor en voeren deze uit in de groep

Betrokkenen (wie) directie-ogo coördinator- seo vakgroep

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Vakgroep - directie

Kosten 0
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD3: uitbreiding inzet dagdelen lesvrij inzet voorbereiding,

Hoofdstuk / paragraaf Directe instructie

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten kunnen vanuit zicht op ontwikkeling vertaling maken naar formatief handelen in de klas.

Activiteiten (hoe) volgen scholing bureau Wolters.
leerkrachten maken analyse vanuit data (toets gegevens, warme overdracht, observaties)
leerkrachten bereiden verlengde instructie voor waarbij ze afdalen naar handelingsniveau
leerkrachten hebben tijd om zelf kleine groepjes te begeleiden in hun klas om te werken aan hiaten.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Groepsleerkracht, IB en directie

Kosten 40.000

Omschrijving kosten inzet personeel

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD4: inzet extra uren vakdocent gym , inzet eigen middelen

Hoofdstuk / paragraaf Sportieve activiteiten

Gewenste situatie (doel) Leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken
maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening
houden.

Activiteiten (hoe) Elke groep heeft 2 maal per week gymles van een vakdocent gym.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) vakdocent lichamelijke opvoeding

Omschrijving kosten eigen formatie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD5: externe partij cultuur weken thema

Hoofdstuk / paragraaf Cultuureducatie

Gewenste situatie (doel) Kinderen krijgen drama lessen waarin aandacht wordt besteed aan sociale en culturele vaardigheden. D.m.v. het
ontwikkelen van spelvaardigheden en theatraliteit in dramalessen vergroten we vaardigheden van samenwerken,
inlevingsvermogen , wederzijds respect , creativiteit en zelfvertrouwen.

Activiteiten (hoe) inzet cultuur weken door een externe partij.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Kosten 5000

Omschrijving kosten inhuren externe cultuur partij

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD6: Gedrag is een vak: her oriëntatie DVS, methodiek of aanpak

Werkgroep SEO

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied SEO

Gewenste situatie (doel) Het formuleren van een gewenste SEO aanpak voor de hele school. Waarbij centraal staat dat leerkrachten bewust
bekwaam passende interventies kunnen inzetten om leerlingen effectief te kunnen begeleiden rondom het
aanleren/vergroten van sociale vaardigheden.

Activiteiten (hoe) 2 scholingsdagen onder begeleiding van Jelly Bijlsma gericht op interventies inzetten om leerlingen sociale
vaardigheden aan te leren.
Het toepassen van het startblok van de aanpak Klassenkracht (Regie voeren in de klas) om te onderzoeken of dit
aansluit bij de behoeften van de leerlingen.
Oriëntatie op het inzetten van een methode: De Vreedzame School (de vernieuwde versie). Andere methoden
zullen ook de revue passeren.
Jaarlijkse teamscholing 'Omgaan met verbale en fysieke agressie'.

Betrokkenen (wie) vakgroep, directie, team en externe

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Vakgroep - directie

Omschrijving kosten 3000,-

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD7: Rekenroute implementeren t.b.v. leerroute 3 leerlingen

Werkgroep Rekenen

Hoofdstuk / paragraaf Rekenen en wiskunde

Gewenste situatie (doel) Elk kind verdient een goede rekenbasis. Ook kinderen voor wie het fundamenteel niveau 1F aan het eind van groep 8 niet
haalbaar is. Met Rekenroute werken deze kinderen op hun eigen leerlijn. Niet zomaar oefenen, maar een doorlopende
leerlijn mét instructie, zodat ze de rekenstrategieën gaan begrijpen en gemotiveerd blijven.

Activiteiten (hoe) -voor lln die niet voldoende leerrendement halen uit het regulier aanbod van getal en ruimte een passend aanbod
afstemmen mbv rekenroute. -materialen aanschaffen -pilot met leerlingen uit groep 8 en leerlingen uit groep 5 (van de 4/5
combi groep)

Betrokkenen (wie) ib en rekenspecialist lkr gr 8 en 4/5

Plan periode wk

Eigenaar (wie) rekenvakgroep

Kosten 1500

Omschrijving kosten aanschaf rekenroute

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD8: Aanbod intensiveren in de zone van de naaste ontwikkeling. (betekenisvolle activiteiten)

Werkgroep OGO

Hoofdstuk / paragraaf OGO

Resultaatgebied OGO, wereld oriëntatie en Taal

Gewenste situatie (doel) Binnen OGO willen we W&T en onderzoekend en ontwerpend leren een vaste plek geven. Dit heeft directe verbinding
met het aanbod van betekenisvolle activiteiten gerelateerd aan de sociaal culturele praktijk en leervragen van de
kinderen. Tijdens de voorbereidingen en gedurende het thema komen de leervragen van de kinderen aan bod waarbij we
aansluitend activiteiten ontwerpen die in de onderzoekende sfeer liggen. We maken steeds meer gebruik van de cyclus
onderzoekend en ontwerpend leren en ontwerpen (meerdere) lessen vanuit deze stappen. Taal verbinden we hier meer
aan door de kinderen te laten schrijven over wat ze hebben gedaan en geleerd, hoe bijvoorbeeld een proefje in zijn werk
ging. Mondelinge taal en taalproductie wordt verhoogd door een hoge mate van sociale interactie overleggen,
samenwerken. De leerkracht helpt denkprocessen op gang te helpen bij de kinderen door de juiste vragen in de interactie
te stellen. Niet voorkauwen wat ze moeten doen maar vooral vragen stellen in de trant van, wat zou er gebeuren als?
Hoe zou je dit anders kunnen doen? Hoe kan je ervoor zorgen dat?

Activiteiten (hoe) Tijdens de thema's voorbereiden en uitvoeren van activiteiten rondom OOL aansluitend op leervragen/scp.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) OGO coördinator

Kosten 0

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD9: Digitaal portfolio.

Werkgroep ICT

Hoofdstuk / paragraaf ICT

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied ICT en reflecterend vermogen bevorderen

Gewenste situatie (doel) Leerlingen kunnen zelf reflecteren op eigen gestelde doelen & de communicatie tussen leerkracht, leerling en ouder
wordt optimaal ingezet door te werken met het portfolio

Activiteiten (hoe) inzet digitaal portfolio minimaal 5x per halfjaar. Vakgroep ICT evalueert proces en neemt het team hierin mee Vakgroep
ICT ondersteunt collega's met inzet portfolio op technisch gebied

Betrokkenen (wie) team en vakgroep ict

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Vakgroep ICT

Kosten 2000

Omschrijving kosten gebruik digitaal portfolio

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD10: Mediawijsheid

Werkgroep ICT

Hoofdstuk / paragraaf ICT

Resultaatgebied ICT

Gewenste situatie (doel) Visie en leerlijn mediawijsheid zijn ontwikkeld

Activiteiten (hoe) visie ICt ontwikkelen in samenwerking met Conexus ICT, muurtje bouwen met het team, ontwikkelen leerlijn per bouw,
verkennen activiteiten/methodes m.b.t. mediawijsheid

Betrokkenen (wie) vakgroep ict en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Vakgroep ICT

Kosten 0

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD11: Oriëntatie herinrichting groepsplannen en leerlingvolgsysteem kleuters.

Werkgroep OGW (MT)

Hoofdstuk / paragraaf Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Afstemmen op onderwijsbehoeften

Gewenste situatie (doel) IBers hebben zicht op een werkwijze waarbij leerkrachten kort en efficiënt de doelen en interventies per vak en per groep
kunnen beschrijven.

Activiteiten (hoe) -verkennen mogelijkheden focus PO -verkennen verkort groepsplan Bureau Wolters - oriëntatie kleuter volgsystemen

Betrokkenen (wie) ib en jonge kind specialist

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB

Kosten 0
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

OGO team april 2023 De Activiteit 3000

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

quickscan 2022-2023 team april 2023 0

basiskwaliteit MT en coördinatoren. november 2022 0

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

sociale veiligheid leerlingen leerlingen groep 6,7,8 maart 2023 0

tevredenheid ouders ouders januari 2023 0

tevredenheid personeel personeel (BM) maart 2023 0
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Regulier onderhoud

TSO-BSO nvt

Sponsoring nvt

MR Huidige Mr leden zijn ouders van leerlingen die naar groep
8 gaan. Volgend jaar nieuwe ouders werven.
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