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Datum 01-06-2021 Datum 20-06-2022

Inleiding Ieder schooljaar verwezenlijken we een stukje van onze
doelen. In het jaarplan is vastgelegd met welke
ontwikkelonderwerpen we in schooljaar 2021-2022 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.

Inleiding
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Directie,Onderwijzend personeel ,Ondersteunend
personeel zie overzicht

Met veel trots hebben in oktober 2021 het predicaat GOED mogen ontvangen voor alle 8
items die we hadden onderbouwd. Wegens wederom een jaar waar Corona een rol
speelde hebben ontwikkelingen als rijke ontwikkelomgeving en de rol van het SBO
binnen passend onderwijs geen doorgang gehad.

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

Functies [namen / taken] 1 Directeur, 2 intern begeleiders, 1 OGO coördinator, 17
leerkrachten, 6 onderwijsassistenten, 1 orthopedagoog, 1
maatschappelijk werk, 1vakleerkracht gym, 1 logopedist, 2
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 Predicaat Goed door de inspectie. 
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 per 1-2-2022 174 leerlingen

6 9 5 20 19 34 44 30 167

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

dit zijn de voorlopige aanmeldingen, 167, er volgen meestal nog aanmeldingen.

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 22 (2 mannen en 20 vrouwen) 1 leerkracht en 1 onderwijsassistent nemen afscheid van onze organisatie. Voor beide
functies hebben we nieuwe collega's aan kunnen stellen.Aantal medewerkers OOP 12 (1 man en 11 vrouwen)

Aantal uitstromers 0

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 8

Aantal geplande FG's 27 Aantal uitgevoerde FG's

Aantal geplande BG's 2 Aantal uitgevoerde BG's
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt 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 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 Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen 
npo school programma 2020-2025

Scholingsdagen duurzame ontwikkeling SEO groot

GD4 Samenwerkend leren 
npo school programma 2020-2025

scholing bea pompert groot

GD5 Taalleesonderwijs Oriëntatie en voorbereiding implementatie leesmethode groot

GD6 Rekenen en wiskunde Borgen van het implementatie traject Getal en Ruimte junior groot

GD7 Wetenschap en Technologie Vanuit een nulmeting beschrijven we onze doelen op het gebied van wetenschap en techniek. groot

GD8 Opbrengstgericht werken Verdieping en verbreding op analyse van resultaten en het omzetten naar passende interventies met
behulp van bureau Wolters.

groot

KD1 Een-op-een-begeleiding Inzet leerkracht DL en aanschaffen 1 all in one klein

KD2 Instructie in kleine groepen
(tutoring)

Inzet op extra instructie op hiaten, doelgericht 8 werken in kleine instructiegroepen klein

KD3 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

KD4 Directe instructie uitbreiding inzet dagdelen lesvrij inzet voorbereiding, klein

KD5 Beheersingsgericht leren meer leeskilometers maken, leesplezier bevorderen, basis aanvankelijk lezen verstevigen, extra
ondersteuning bieden aan kinderen in aanvankelijk leesproces.

klein

KD6 Beheersingsgericht leren Inzet van concreet materiaal t.b.v. verlengde instructie gericht op het afdalen naar bouwsteen niveau. klein

KD7 Sportieve activiteiten inzet extra uren vakdocent gym , inzet eigen middelen klein

KD8 Cultuureducatie externe partij cultuur weken thema klein
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KD9 Klassenverkleining inzet extra uren leerkracht (eigen leerkracht) en onderwijsassistent klein

KD10 Sociale en maatschappelijke
ontwikkeling

Gedrag is een vak: her oriëntatie DVS, methodiek of aanpak 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.

Werkgroep OGW (MT)

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

O.b.v Bureau Wolters hebben de intern begeleiders samen met leerkrachten analyse op groepsniveau besproken en passende interventies ingezet. Leerkrachten leren vanuit
cruciale doelen keuzes te maken. Zoals o.a. het inzetten van andere lesmaterialen ten behoeve van automatisering. Alle interventies zijn terug te vinden in de groepsplannen.
IBers hebben een handboek gemaakt die hierbij leerkrachten ondersteunt.
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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) zie jaarplan WMK

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rekenspecialist en vakgroep rekenen

Kosten 7000

Omschrijving kosten 5.000,- inzet personeel , rekenspecialist. 2.000,- aanschaf concrete materialen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Vanuit de vakgroep rekenen hebben er verschillende rekenobservaties plaats gevonden. Vanuit deze feedback gesprekken hebben leerkrachten handvaten om hun
rekenonderwijs verder te ontwikkelen. Tevens zijn er vanuit het protocol ERWD aanbevelingen voor het GHP beschreven, deze staan ook verwerkt in de kwaliteitskaart. Er is een
pilot geweest in groep 8 m.b.t. toets basisbewerkingen, om zicht te krijgen op de hiaten in de basisbewerkingen en zo passend aanbod af te stemmen. Vanuit de pilot bleek er geen
meerwaarde in groep 7 en 8 te liggen voor deze toets. Deze gaan we volgend schooljaar in groep 4-5-6 inzetten.
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Uitwerking GD3: Scholingsdagen duurzame ontwikkeling SEO

Werkgroep SEO

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gewenste situatie (doel) Formuleren van de gewenste SEO methodiek. Er is een keuze gemaakt m.b.t. (vernieuwde) methode of aanpak. We
weten hoe we bewust bekwaam interventies inzetten om kinderen SEO vaardigen aan te leren.

Activiteiten (hoe) zie jaarplan WMK

Plan periode wk

Eigenaar (wie) SEO vakgroep en directie

Kosten 6500

Omschrijving kosten scholing Jelly Bijlsma, lassnekrcaht

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De vakgroep SEO heeft op basis van de input van dit schooljaar nog geen definitieve keuze gemaakt met betrekking tot het formuleren van de gewenste SEO methodiek. We
hebben twee studiedagen onder begeleiding van Jelly Bijlsma gehad. Er is verkend hoe het team aankijkt tegen SEO binnen ons onderwijs en er is besproken wat onze leerlingen
nodig hebben om sociale vaardigheden effectiever aangeleerd te krijgen. Er is een keuze gemaakt om volgend jaar een aanpak uit te proberen en een methodiek te verkennen.
Volgend zijn er twee studiedagen gepland om bewust bekwame interventies in te kunnen zetten. Deze studiedagen zullen onder begeleiding van Jelly Bijlsma plaatsvinden.
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Uitwerking GD4: 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) studiedag inzet klassenbezoeken door externe en door OGO coördinator/vakgroep inspiratie OGO conferentie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) OGO coördinator

Kosten 7.000

Omschrijving kosten Studiedag olv bea Pompert (De Activiteit) inzet Bea Pompert 2x2 dagen begeleiding van leerkrachten binnen de school.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Eind schooljaar 2022

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

We zijn steeds meer de theorie aan de praktijk gaan verbinden. We zijn ons meer bewust van de 3 v’s en passen die toe bij de thema’s. Ook de term betekenisvolle activiteiten
krijgen steeds meer invulling. Met name de klassenbezoeken van Bea en de gesprekken hierover en voorbeelden van onderzoekend en ontwerpend leren leveren hier een bijdrage
aan. We zien veel meer actief handelen in de klassen, iets wat volgends schooljaar weer verder wordt opgepakt en uitgebouwd. Er is gewerkt met onderzoekend en ontwerpend
leren. De activiteiten hebben meer betekenis gekregen en hebben meer aansluiting gekregen bij de vragen en de scp. Het aanbod is prima. Gerelateerd hieraan zijn de brede
vaardigheden waaraan gewerkt is. Dit is nog niet bij iedereen even bewust aan de orde geweest maar wel aan gewerkt. (onbewust bekwaam). W&T heeft een meer centrale plaats
gekregen binnen OGO en dus binnen “experimenteel onderzoek” binnen OGO. Volgend schooljaar uitbouwen en letten op een aantal punten als rol van de leerkracht, verbinden
en verdiepen van activiteiten. Vooraf aan de bezoeken van Bea was het fijn om individueel met mensen te sparren en hun tips te geven over hun praktijk en de verbinding met de
activiteiten. Volgend schooljaar wederom twee dagen van Bea Pompert, klassenbezoeken en een studiemiddag. Dan zal ook een gedeelte geweid worden aan dialogisch
schrijven. Borging blijft erg belangrijk en herhalen va afspraken en termen blijft goed om te doen.
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Uitwerking GD5: Oriëntatie en voorbereiding implementatie leesmethode

Werkgroep Taal

Hoofdstuk / paragraaf Taalleesonderwijs

Resultaatgebied Lezen

Huidige situatie + aanleiding De huidige leesmethode Estafette is verouderd. In schooljaar 2020-2021 heeft de vakgroep lezen 3 zichtzendingen
aangevraagd en heeft het team deze uitgeprobeerd, zijnde Estafette 3.0, Atlantis, Station Zuid. De keuze is gevallen op
Estafette 3.0. Dit is een technisch leesmethode , die hele heldere doelen stelt. tevens bieden zij een vernieuwend
gedeelte in de bovenbouw aangepast op begrijpend en studerend lezen.

Gewenste situatie (doel) Er is oktober 2021 een definitieve keuze gemaakt voor een methode en in afstemming met het team een
implementatietraject gemaakt. In januari 2021 is er een implementatie plan gemaakt . in maart volgt invoering

Activiteiten (hoe) -Teamvergadering onderbouwing keuze methode - Teamvergadering introductie methode - materialen offerte maken -
materialen bestellen en magazijn inrichten. - kwaliteitskaart aanpassen - begeleiding leerkrachten en evaluatie
implementatie traject

Consequenties organisatie plannen bijeenkomsten vakgroep taal/lezen (o.a. selecteren materialen indien nodig, maken van begroting) Plannen
teamvergaderingen voor implementatie

Consequenties scholing Geen Eventueel de uitgever uitnodigen voor ene presentatie

Betrokkenen (wie) vakgroep

Plan periode wk

Eigenaar (wie) vakgroep lezen

Kosten begroting wordt binnenkort globaal gemaakt, voor 1 oktober ingediend.

Omschrijving kosten Aanschaf materialen

Meetbaar resultaat Afname toetsen avi en DMT 2x per jaar

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Ligt aan de implementatieperiode. Indien gestart wordt na de krokusvakantie kan een korte evaluatie plaatsvinden aan
het eind van het schooljaar. Indien gestart wordt na de zomer 2022 dan evalueren einde schooljaar 2023

Borging (hoe) Klassenbezoeken door IB/vakgroep
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De invoering van de nieuwe leesmethode is uitgesteld naar schooljaar 2022-2023. Er is inmiddels een begroting gemaakt en uitgezocht wat we zouden willen bestellen aan
materialen. Einde schooljaar 2022 volgt er nog een vergadering waarbij we het team willen informeren over de werkwijze met de methode volgend schooljaar en afspraken hier
over maken. Naast het gebruikt van de methode willen we inzetten op activiteiten rondom leesmotivatie. De bestelling van de nieuwe methode vindt plaats einde schooljaar 2022.
Invoering van de nieuwe methode januari 2023.
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Uitwerking GD6: Borgen van het implementatie traject Getal en Ruimte junior

Werkgroep Rekenen

Hoofdstuk / paragraaf Rekenen en wiskunde

Resultaatgebied Rekenen

Huidige situatie + aanleiding We werken nu 3 schooljaren met de methode getal en ruimte junior. We werken volgens protocol ERWD. We constateren
dat nog niet alle leerkrachten werken vanuit het protocol ERWD. vanuit analyse tussenopbrengsten blijkt in grote lijnen
dat leerroute 3 boven verwachting scoort en leerroute 2 iets beneden. Het convergente aanbod is aangepast en
uitgesmeerd (zie kwaliteitskaart) 1F aanbod t/m groep 7. Alle leerlingen hebben 2 x een periode thuisonderwijs gehad
i.v.m. corona. Vooral bij de 11 en 12 jarigen zien we dat ze moeite hebben met inzicht en bepaalde vaardigheden thuis
niet goed opgepakt hebben. In alle groepen zien we dit terug. We hebben 11 jarigen door de hele school. Dit zijn ook
leerlingen die zwak scoren. Bij de 9 jarige voldoet niet iedereen aan de ambitielijn van de VMBO BK lijn. Maar als we de 9
jarigen volgen over meerdere jaren, ligt het wel in dezelfde lijn. We scoren met de schoolverlaters conform de
inspectienorm. Echter de resultaten vanuit de eindtoets Route 8 scoren onder verwachting, 17 leerlingen van de 43
behalen 1F.
De lockdown heeft ons inziens het meest effect gehad de rekenen resultaten.

Gewenste situatie (doel) Alle leerkrachten werken volgens het protocol ERDW. Leerlingen scoren conform verwachting passend bij hun OPP.

Activiteiten (hoe) o Aandacht voor de werkwijze volgens protocol ERDW d.m.v. klassenboeken en ondersteuning door de rekenspecialist. o
Teambijeenkomst gericht op didactiek> drieslagmodel, handelingsmodel> herhalen en borgen. Met aandacht voor
lesvoorbereidingen om samen doelen te vertalen in een lesaanpak. o Observatie vanuit vakgroep gericht op
rekendidactiek & m.b.v. kijkwijzer rekenen. Kijkwijzer in mijn schoolteam zetten (specifieke kijkpunten) . o Convergente
leerstofplanning evalueren en bijstellen indien nodig o Cruciale leerdoelen per schooljaar (meer inzicht in leerlijn)
koppelen aan GHP's> terugkoppelen naar het team. o Theorie vanuit ERWD verwerken in GHP’s> standaard gemaakt en
terugkoppelen naar team. werken vanuit protocol ERWD & zichtbaarheid vergroten. Verwerken ook in GHP. GHP
individueel bespreken met leerkrachten > didactiek en cruciale leerdoelen erin verwerkt? Welke keuzes maak je? Hoe zie
ik dat terug in je handelen in je klas? o Volgend schooljaar Basisbewerking toets overwegen en uitproberen. Reken
coördinator gaat hem in sept/ okt een keer afnemen. Afstemmen of we dit in gaan zetten of niet.
o Data analyse n.a.v. bloembladeren o Methodes bekijken voor leerlingen die 1F niet halen (onze leerroute 3 leerlingen)>
Rekenroute en start rekenen van Deviant bekijken en uitproberen.

Consequenties organisatie Inzet rekenspecialist t.b.v. begeleiding van leerkrachten gericht op het vergroten van expertise vanuit het werken
volgends protocol ERDW . Inzet rekenspecialist t.b.v. ondersteuning van leerkrachten gericht op interventies passend bij
de verlengde instructie waarbij het aanleren van de bouwstenen centraal staan. Inzet rekenspecialist 30 dagdelen per
schooljaar .

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) vakgroep en team.
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Plan periode wk

Eigenaar (wie) Reken coördinatoren.

Kosten 5000,-

Omschrijving kosten Inzet leerkracht (NPO gelden)

Meetbaar resultaat Einde van het schooljaar scoren alle leerkrachten minimaal een 3 (4 puntschaal) op de kijkwijzer gebaseerd op het
protocol ERDW.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) middels kijkwijzer

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Bijna alle activiteiten zoals beschreven zijn uitgevoerd. Vanuit de analyse van de kijkwijzer rekenen zijn concreter acties beschreven in de PDSA en de schoolzelfevaluatie. We
scoren met de schoolverlaters hoger dan de landelijke populatie SBO. Het convergente aanbod is aangepast en verdeeld gericht op 1F aanbod t/m groep 7. Enkele leerlingen
volgen de 1S lijn (uitstroom VMBO T) We merken in de analyse van CITO LOVS dat er leerlingen in alle groepen uitvallen op de basisbewerkingen. In de middenbouw iets te
weinig rendement. Intensiveren op de basisbewerkingen (cruciale doelen).
Basiswerkingen rekenen verdienen meer aandacht. Onderdompelen en herhalen als blijkt uit analyse dat nog niet alle leerlingen bepaalde vaardigheden beheersen We merken
dat de leerroute 3 kinderen moeite hebben met Getal en ruimte junior niveaulijn. Aanschaf en inzet rekenroute voor leerroute 3. Tevens kan dit gebruikt worden om leerlingen
tijdelijk onder te dompelen in een bepaalde vaardigheid, bijv. splitsen. Aanbod groep 3 kritisch blijven bekijken; eerste maanden inzetten op rekenen met concreet materiaal,
splitsen en schrijven cijfers.
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Uitwerking GD7: Vanuit een nulmeting beschrijven we onze doelen op het gebied van wetenschap en techniek.

Werkgroep OGO

Hoofdstuk / paragraaf Wetenschap en Technologie

Huidige situatie + aanleiding Leerkrachten hebben kennis genomen van de leerlijnen W&T, welke opgenomen zijn bij de doelen voor OGO
(wereldoriëntatie). Schooljaar 2020-2021 tijdens twee thema's hebben de leerlijnen W&T centraal gestaan waarbij de
nadruk lag op ontwerpend en onderzoekend leren. Hier behoeft nog aandacht. Dit is aangegeven door leerkrachten zelf
tijdens ontwikkelgesprekken. Uit kwaliteitskaart ICT afgenomen juni 2020, blijkt ook dat het vak techniek aandacht
behoeft. De dolen hiervoor staan beschreven bij de desbetreffende thema's gedurende het schooljaar.

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten zijn in staat om vanuit de leerlijnen van W&T betekenisvolle activiteiten te ontwerpen, gericht op
onderzoekend en ontwerpend leren binnen OGO. We zien leerkrachten die activiteiten ontwerpen waarbij de principes
van ontwerpend en onderzoekend leren worden aangeboden. We zien leerkrachten activiteiten ontwerpen vanuit de
leerdoelen van techniek (welke vermeld staan per thema, per leerjaar) waarbij de kinderen actief handelend en
experimenteel bezig kunnen zijn. Kinderen krijgen kennis van en leren vaardigheden op gebied van techniek passend bij
de doelen van hun leerjaar. Kinderen ontwikkelen zich op gebied van samenwerken, probleemoplossend denken,
schematisch ontwerpen, experimenteren, redeneren, concluderen en representeren.

Activiteiten (hoe) OGO start en tussen vergaderingen klassenbezoeken OGO vakgroep = externe op onderzoekend leren

Betrokkenen (wie) team, vakgroep ogo en vakgroep ict

Plan periode wk

Eigenaar (wie) vakgroep OGO

Meetbaar resultaat Winst voor de kinderen laat zich vooral zien door foto, beeldmateriaal (waarbij de actieve en betrokkenheid te zien is) en
concrete kennis en vaardigheden die zich uiten in wat er gemaakt/ontworpen/onderzocht is. Tijdens OGO presentaties
laten kinderen horen en zien wat zij procesmatig hebben geleerd op gebied van samenwerken, redeneren, concluderen,
observeren, experimenteren, representeren en probleemoplossend denken.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) einde schooljaar 2022
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Dit schooljaar zijn er tijdens de thema's veel activiteiten ontworpen door leerkrachten gericht op onderzoekend en ontwerpend leren. De OGO coördinator is de opleiding W&T
coördinator gaan doen en heeft het team hierin mee genomen dit schooljaar om een startvisie te bepalen over W&T en dingen uit te proberen binnen de thema's. We zien hierdoor
veel rijkere thema's en betekenisvollere activiteiten. De kinderen zijn meer handelend bezig en de denkprocessen worden gestimuleerd door te ontwerpen en te onderzoeken. We
hebben ons gericht op de cyclus van onderzoekend leren en daarnaast de kinderen verder geholpen met ontwikkelen van brede vaardigheden zoals samenwerken,
probleemoplossend denken, schematisch ontwerpen, redeneren en concluderen. We zijn van mening dat W&T geen los vak is maar binnen ons OGO concept en thematisch
werken een plek krijgt. We verbinden de activiteiten aan onze sociaal culturele praktijk en aan de leervragen van de kinderen. Volgend schooljaar willen we dit nog meer gaan
uitbouwen en meenemen dat we ons richten op uitdagende gesprekken en geven van procesgerichte feedback tijdens deze activiteiten. Bea Pompert komt een tweetal dagen ons
begeleiden in de vorm van klassenbezoeken en een studiemiddag.
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Uitwerking GD8: Verdieping en verbreding op analyse van resultaten en het omzetten naar passende interventies met behulp van bureau Wolters.

Werkgroep OGW (MT)

Hoofdstuk / paragraaf Opbrengstgericht werken

Resultaatgebied Afstemmen op onderwijsbehoeften

Huidige situatie + aanleiding We hebben vorig schooljaar studiedagen gevolgd van Bureau Wolters. De team scholing was gericht op het analyseren
van gegevens/observaties. Vanuit deze analyse kan men beargumenteerde keuzes onderbouwen en passende
interventies hier aan koppelen.

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten kunnen vanuit analyse een beredeneerd aanbod op de leerling(en) afstemmen zodat ieder kind onderwijs
op maat krijgt. Vanuit deze analyse kunnen leerkrachten nog gerichter verschillende leeractiviteiten aan bieden waardoor
het leerdoel van de leerling behaalt wordt. Dee interventies worden kort en bondig beschreven in het groepsplan.

Activiteiten (hoe) teamscholing Bureau Wolters, van analyse naar formatief handelen.
individuele begeleiding van leerkrachten door vanuit Bureau Wolters. Vanuit toetsgegevens, analyse en
observaties van hun eigen groep de vertaal slag te maken naar uit te voeren interventies. -begeleiding door
Bureau Wolters gericht op IB, welke interventies en ondersteuning kan IB bieden bij het bovenstaande proces van
analyse naar formatief handelen. -begeleiding door Bureau Wolters gericht op SMT en schoolbrede analyse. Hoe
kunnen we de analyse van schoolbrede data verdiepen en vertalen naar schoolontwikkeling. -Vanuit de NPO-
gelden hebben leerkrachten volgend schooljaar meer lesvrije dagen, waar tijd en ruimte is voor het analyseren
van gegevens en het voorbereiden van verlengde instructie gericht op het afdalen op inhoud en handelingsniveau
.

Consequenties scholing Inzet Bureau Wolters, 1 studiedag, vrij roosteren leerkrachten voor de individuele begeleiding.

Betrokkenen (wie) hele team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) SMT

Kosten 7000,-

Omschrijving kosten Scholing en begeleiding Bureau Wolters

Meetbaar resultaat Leerkrachten kunne kort en bondig passende interventies beschrijven GHP. IB heeft expertise vergroot m.b.t. reflectieve
vragen SMT maakt de analyse meer vakspecifiek bij de tussenopbrengsten en kan deze vertalen naar actie
schoolontwikkeling.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) april, SMT met Bureau Wolters
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Tijdens de evaluatiegesprekken met Bureau Wolters is gebleken dat leerkrachten meer expertise hebben gericht op de analyse en meer passende interventies inzetten voor een
individu en/of (sub)groep. Leerkrachten leren vanuit cruciale doelen keuzes te maken. Zoals o.a. het inzetten van andere lesmaterialen en interventies gericht op taak aanpak
(executieve functies). Alle interventies zijn terug te vinden in de groepsplannen.
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Uitwerking KD1: Inzet leerkracht DL en aanschaffen 1 all in one

Hoofdstuk / paragraaf Een-op-een-begeleiding

Gewenste situatie (doel) In een periode van intensieve 1 op 1 begeleiding beheerst de leerling de bouwsteen of weet hoe hij/zij compenserende
hulpmiddelen kan inzetten om het reguliere programma in de groep te kunnen volgen.

Activiteiten (hoe) Periode van 8 weken doelgericht werken aan hiaten op bouwstenen. Leerlingen krijgen 2 maal per week begeleiding. Er
wordt inoefen materiaal meegeven voor de andere dagen in de klas. Is er na 8 weken geen vooruitgang , dan wordt
advies geven m.b.t. compenserende middelen.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Groepsleerkracht, IB en D.L.

Kosten 7500

Omschrijving kosten inzet leerkracht D.L dagdeel

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) per 8 week per leerling, tevens dan evaluaties traject met IB en directie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

We hebben de inzet van de leerkracht die leerlingen begeleide t.b.v. doelgericht werken aan hiaten niet optimaal kunnen benutten. Wegens corona was er regelmatig uitval. We
hebben er voor gekozen dat het bezetten van groepen voor ging op de individuele begeleiding. Vanuit deze praktijk hebben we ook de periode van 8 weken aangepast. De
leidraad werd 8 weken begeleiding, soms dus over meer weken verspreidt. Een deel van de kosten hebben we kunnen omzetten naar vervanging zodat we de gelden mee kunnen
nemen naar volgende jaren. In het schooljaar 2021-2022 hebben we vanuit de NPO gelden gewerkt aan individuele doelen op het gebied van rekenen, spelling, technisch lezen en
begrijpend lezen. De leerlingen hebben zowel bij tekst (AVI) en woord (DMT) lezen groei laten zien het afgelopen schooljaar. Advies om volgend schooljaar (2022-2023) om verder
te gaan met deze leerlingen. De leerling die gewerkt heeft aan begrijpend lezen het afgelopen half jaar zich naar gewenst niveau ontwikkeld (VMBO-B niveau). Advies om volgend
schooljaar (2022-2023) om verder mee aan de slag te gaan. Bij spelling is er een minimale tot gewenste groei van de leerlingen te zien. Degene die gewerkt hebben aan de
aanpak van verhaalsommen hebben zich verder ontwikkeld. Gebleken uit de CITO (mei 2022) zijn zij minimaal 6 tot 9 DLE vooruit gegaan. Een enkeling van deze leerlingen vindt
het nog lastig om de aanpak van verhaalsommen toe te passen. Deze leerlingen in het schooljaar (2022-2023) om dit verder op te pakken. De leerlingen die gewerkt hebben aan
het analoog en digitaal klokkijken zijn de meeste vooruit gegaan. Een enkele leerling blijft moeite hebben met analoog en digitaal klokkijken.
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Uitwerking KD2: 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.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB en D.L.

Kosten 7500

Omschrijving kosten inzet leerkracht DL

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) per 8 week per leerling, tevens dan evaluaties traject met IB en directie

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

We hebben de inzet van de leerkracht die leerlingen begeleide t.b.v. doelgericht werken aan hiaten niet optimaal kunnen benutten. Wegens corona was er regelmatig uitval. We
hebben er voor gekozen dat het bezetten van groepen voor ging op de intensieve begeleiding van kleine groepjes. Vanuit deze praktijk hebben we ook de periode van 8 weken
aangepast. De leidraad werd 8 weken begeleiding, soms dus over meer weken verspreidt. Een deel van de kosten hebben we kunnen omzetten naar vervanging zodat we de
gelden mee kunnen nemen naar volgende jaren.

RID begeleide 1 groepje per klas, 10 weken, passend bij geclusterde hulpvragen betreffende hiaten gericht op begrijpend lezen, spelling en rekenen. Wegens uitval hebben we niet
2 groepen kunnen vormgeven, maar is voor verlenging van de groepjes tot en met groep 6 gekozen. Vooral de bovenbouw leerlingen vragen zo'n specifieke aanpak op gedrag dat
verlenging niet effectief bleek.
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Uitwerking KD3: De school draagt met behulp van de gesprekkencyclus zorg voor blijvende (individuele) professionalisering van al haar medewerkers en legt dit vast
in haar scholingsplan.

Werkgroep directie

Hoofdstuk / paragraaf Beleidsplan 2019-2023: Speerpunt Professionele ontwikkeling

Resultaatgebied Professionalisering

Gewenste situatie (doel) De ontwikkelgesprekken zijn gericht op de kans om te leren, waarin de medewerkers door de vragen die de
leidinggevende stelt aan het denken gezet worden over hun manier van werken (waaronder lesgeven, samenwerken met
collega’s, participatie in werkgroepen) en de eventuele alternatieven. De gesprekken moeten de leraren aanzetten tot
zelfreflectie.

Activiteiten (hoe) keuze van het instrument waarin een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die gericht zijn op de
ontwikkeling van individuele medewerkers. -Beleidsstuk gesprekkencyclus updaten. -Gesprekken voeren
medewerkers -360 graden feedback uitvoeren -Inrichten van POP groepjes

Betrokkenen (wie) directie- team - p&o

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directeur

Omschrijving kosten -systeem MST(WMK) 500,-

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Alle medewerkers hebben een ontwikkelgesprek gevoerd , 360 graden feedback gegeven en ingevuld in MIjnschoolteam.nl.
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Uitwerking KD4: 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) volgend scholing bureau Wolters.
leerkrachten maken analyse vanuit data (toetsgegevens, warme overdracht, observaties)
leerkrachten bereiden verlengde instructie voor waarbij ze afdalen naar handelingsniveau
leerkrachten beschrijven hun interventies kort en bonding in GHP/LLB

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Groepsleerkracht, IB en directie

Kosten 0

Omschrijving kosten -

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

We hebben de inzet van de leerkracht t.b.v. meer lesvrije momenten om in eigen groep leerlingen te kunnen begeleiden in de periode december tot en met maart niet optimaal
kunnen benutten. Wegens corona was er regelmatig uitval. Een deel van de kosten hebben we kunnen omzetten naar vervanging zodat we de gelden mee kunnen nemen naar
volgende jaren. Wel hebben we de scholing van Bureau Wolters kunnen volgen. Tevens zijn de individuele begeleidingsmomenten gericht op het analyseren van toets gegevens
en dit om te zetten naar formatief handelen van grote waarde geweest. Deze inzet willen we ook volgend jaar opnieuw inzetten.
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Uitwerking KD5: meer leeskilometers maken, leesplezier bevorderen, basis aanvankelijk lezen verstevigen, extra ondersteuning bieden aan kinderen in aanvankelijk
leesproces.

Werkgroep lezen

Hoofdstuk / paragraaf Beheersingsgericht leren

Gewenste situatie (doel) Kinderen uit groep 3,4 en 5 laten zichtbare vooruitgang zien aan het eind van het schooljaar waarbij we uitgaan van de
verwachte uitstroombestemming. ( uitstroom VMBO =4 dle per half jaar).

Activiteiten (hoe) bij de risico leerlingen in groep 3 en 4 die een achterstand hebben opgelopen tijdens de coronaperiode, wordt
Bouw! ingezet om het technisch leesaspect te bevorderen. -2x per week inzet Bouw! o.b.v. een tutor.
aanschaf boeken t.b.v. groepslezen (steeds 4 dezelfde boeken)
t.b.v. leesmotivatie en het maken van leeskilometers wordt groepslezen ingezet waarbij kleine groepje onder
begeleiding , op hun instructie niveau, lees kilometers maken.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Groepsleerkracht

Kosten 5000

Omschrijving kosten Boeken voor groepslezen Aanschaf "bouw"

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Per toetsperiode op leerling niveau. Tussentijds op procesniveau in de vakgroep.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De boeken die aangeschaft zijn voor het groepslezen worden veelvuldig gebruikt door alle groepen. De kinderen zijn erg gemotiveerd tijdens het groepslezen en hebben er plezier
in. De aanschaf van de boeken heeft bijgedragen aan het verbeteren van de leerresultaten. Conclusie Bouw! dit is een fijn programma, het is helpend voor zwakke (aanpak 1)
lezers en ook heel helpend voor de onderbouwing zorgniveaus voor de aanvraag dyslexie. Dit is ook iets wat we verder willen onderzoeken en in de kwaliteitskaart willen gaan
opnemen (wat je inzet per zorgniveau bij zwakke lezers voorafgaand aan de aanvraag dyslexie onderzoek). Bouw! moet alleen wel goed georganiseerd worden en je hebt er
iemand (onderwijs assistent/stagiaire) voor nodig die de kinderen helpt. Ze kunnen dit niet alleen.
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Uitwerking KD6: Inzet van concreet materiaal t.b.v. verlengde instructie gericht op het afdalen naar bouwsteen niveau.

Werkgroep Rekenen

Hoofdstuk / paragraaf Beheersingsgericht leren

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten laten modelling en nabijheid zien tijdens verlengde instructie , waarbij ze afdalen op inhoud en
handelingsniveau. Hierbij maken ze gebruik van ondersteunende concrete materialen.

Activiteiten (hoe) ondersteuning door rekenspecialist in de voorbereiding van verlengde instructie activiteiten.
gezamenlijk voorbereiden van lessen tijdens rekenvergaderingen.
klassenboeken -aanschaf materialen

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Groepsleerkracht en rekenvakgroep

Kosten 2000

Omschrijving kosten concrete materialen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

We hebben geïnventariseerd welk materiaal aanwezig is op school en waar nog behoefte aan was. Het materiaal waar nog behoefte aan was hebben we besteld vanuit NPO
gelden. Deze zijn gerangschikt in de rekenkast. Je ziet leerkrachten meer concreet materialen inzetten tijdens verlengde instructie om zo beter af te dalen naar het handelende
niveau.

Uitwerking KD7: 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
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Alle groepen hebben, door inzet extra personeel t.b.v. gym , 2 x per week les kunnen hebben door een vakdocent gym. Tevens is er geïnvesteerd in pauze sport. O.b.v. en groep
studenten werd er 2 x per week onder pauze tijden sportactiviteiten aangeboden om het bewegen van kinderen te bevorderen.

Uitwerking KD8: externe partij cultuur weken thema

Hoofdstuk / paragraaf Cultuureducatie

Gewenste situatie (doel) Kinderen krijgen extra cultuur aanbod waarin zij hun creatieve talenten kunnen ontdekken.

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 naar volgend jaar

Elke groep heeft 5 keer dans en 5 keer drama lessen gekregen door een vakdocent vanuit theaterschool Hakoena. Dit is zeer positief ontvangen, waarbij talenten van kinderen
werden gestimuleerd en aandacht voor groepsprocessen en je eigen rol hierin.

Uitwerking KD9: inzet extra uren leerkracht (eigen leerkracht) en onderwijsassistent

Hoofdstuk / paragraaf Klassenverkleining

Gewenste situatie (doel) Leerlingen beheersen de bouwsteen van lezen en rekenen volgens de verwachte leerroute in groep 3/4

Activiteiten (hoe) zie toelichting.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Groepsleerkracht, IB en directie

Kosten 38500

Omschrijving kosten tijdelijk uitbreiding leerkracht MvdW WTF 0,25 = m17.500,- euroTijdelijk uitbreiding uren onderwijsassistent WTF 0,6 =
21.000,- eu
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

We hebben extra geïnvesteerd in de bezetting van groep 3 en 4. Deze hebben in de corona periode een achterstand opgelopen qua leesbeheersing. Door de groep 3 tot 4 keer per
week te kunnen splitsen is er weer een goede basis gelegd. Met extra aandacht voor welbevinden. Door extra inzet konden kinderen op hun eigen niveau konden lezen en waren
hiaten direct zichtbaar. Door meer handen in de klas was er meer ruimte voor directe procesmatige feedback.

Uitwerking KD10: 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) -3 scholingsdagen gedrag is een vak : methode of methodiek/aanpak? - Gedrag aanleren ; van onbewust bekwaam naar
bewust bekwaam, hoe leren we sociale vaardigheden aan. -heroriëntatie van DVS , zicht krijgen op het gebruik van DVS,
gaan we deze methode volgen, heroriëntatie van de nieuwe DVS of andere methode/ methodiek/aanpak. - bekijken van
mogelijkheden van leerdoelen van SCOL -Bijeenkomsten van de vakgroep met de externe deskundige. -pedagogisch
taak van de school beschrijven -jaarlijkse teamscholing Omgaan met verbale en fysieke agressie.

Betrokkenen (wie) vakgroep, directie, team en externe

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Vakgroep - directie

Omschrijving kosten 6500,-

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

In verband met corona hebben twee van de drie scholingsdagen plaats kunnen vinden. Voor de inhoud van de studiedagen verwijzen we naar jaarplan NPO. Er is onderzoek
uitgevoerd naar het werken met De Vreedzame School waarbij de conclusie is dat we de methode niet willen voortzetten in de huidige vorm. Verdere invulling wordt in de
studiedagen van volgend schooljaar meegenomen. Het bekijken van SCOL is dit jaar niet aan de orde geweest. De vakgroep SEO neemt dit mee naar een later moment. Jelly
Bijlsma is afgelopen schooljaar aanwezig geweest als externe deskundige op het gebied van SEO en ook volgend jaar zal zij tijdens twee studiedagen aanwezig zijn. Afhankelijk
van de ontwikkeling zal de beschrijving van de pedagogische taak bijgesteld worden. Teamscholing op het gebied van verbale en fysieke agressie heeft afgelopen jaar
plaatsgevonden en zal ook komend jaar aangeboden worden.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Alle scholingen hebben plaats gevonden. (al dan wel of niet aangepast door corona).
Van SEO is er één verschoven naar volgend schooljaar. Deze scholing wordt ook
komend schooljaar voortgezet. Betreffende OGW (bureau Wolters) en OGO (Bea
Pompert) is er gekozen , vanuit NPO middelen, voor meer individuele begeleiding per
leerkacht. Deze werkwijze levert veel kennis op voor leerkrachten en is al zeer wenslijk
ervaren.

Gedrag is een vak team okt/maart/april Jelly Bijlsma,
klassenkracht

6500

Omgaan met fysiek
en verbale agressie

team 27 augustus 2021 Oscar 1000

OGO teamscholing en
individuele
begeleiding,
vakgroep

okt/febr/juni De Activiteit, Bea
Pompert

7000

afstemmen op
onderwijsbehoeften

teamscholing en
individuele
begeleiding,SMT

spet/ j

Afstemmen op
onderwijsbehoeften

teamscholing en
individuele
begeleiding, SMT

sept/ febr/ april Bureau Wolters 7000

leiderschap Claudia Wiericx okt/nov/dec AVS Jan Jutten 1800

BRK,
schoolopleider

Fleur Hendriks okt/nov/dec HAN 1000

Klassenkracht Bianca Beelen sept/okt/jan/maart Jelly Bijlsma,
klassenkracht

1700

master modules
gedrag

diverse teamleden gedurende het
hele jaar

Fontys,
conexusacademi.

0

autisme Sanne Wouters okt/nov/dec Geef me de 5 800

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Uitgevoerd en analyse in betreffende document geschreven.

Quickscan team 2022 team april 0
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Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Uitgevoerd en doorgestuurd naar inspectie op 23-5-2022 Met een mooie score van 8,8
voor veiligheid

veiligheid lln leerlingen maart 0
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