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INLEIDING
ALGEMEEN
Zoals uit onderstaand schema blijkt is dit schooljaarverslag direct gekoppel d aan het
schooljaarplan. In dit verslag wordt teruggekeken op hetgeen het afgelopen aan activteiten
ontplooid is en vooral hoe de kwaliteit daarvan is geweest. Op basis van die gegevens worden
vervolgens aanbevelingen gedaan voor de voortgang welke opgenomen worden in het
volgende schooljaarplan. Op langere termijn kunnen de conclusies en bevindingen ook hun
effect hebben op de algemene koers zoals deze in het schoolplan geduid wordt.
De evaluatie is in eerste instantie bedoeld als intern instrument, in tweede instantie
verantwoordt de school zich er ook mee naar ouders, m.r. en bestuur.
plancyclus Leerrijk!
wet en regelgeving

kernwaarden en missie Leerrijk!!

maatschappij

BELEIDSKADERS OP STICHTINGSNIVEAU
ORGANISATIE

IDENTITEIT
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BEHEER

STICHTINGSPLAN
Richtinggevende uitspraken voor 4 jaar

SCHOOLPLAN
Richtinggevende uitspraken voor 4 jaar

STICHTINGSJAARPLAN
Concretisering voor geldend jaar

SCHOOLJAARPLAN
Concretisering voor geldend jaar

STICHTINGSJAARVERSLAG
Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling

SCHOOLJAARVERSLAG
Evaluatie jaarplan en voortgangbepaling

Onze eigen samenhang tussen kwaliteitszorg en schoolontwikkeling geven we weer in ons
kwaliteitsschema, waarvan we enkele aspecten dieper uitgewerkt zijn in schooljaar 2018-2019.
Dit schema is als bijlage bij dit schooljaarverslag opgenomen.
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SCHOOLSPECIFIEK
Voor u ligt het schooljaarverslag van basisschool De Veste. Dit verslag is tot stand gekomen
door op verschillende manieren de plannen en ontwikkelingen die vanuit het schoolplan 20192023 en het schooljaarplan 2019-2020 te evalueren, na te bespreken en af te werken.
Om het schoolplan concreter te maken hebben we in het schooljaarplan beschreven hoe we
invulling gaven aan de koers van de school en de reeds in gang gezette ontwikkelingen van het
afgelopen jaar. Dit verslag geeft weer op welke wijze we procesmatig een aantal
ontwikkelingen in gang gezet hebben dan wel verder doorgezet hebben. Daarnaast zijn we ook
productmatig aan de slag geweest; ook hiervan wordt verslag gedaan.
Aangezien het bestuur van Leerrijk! scholen de ruimte heeft gegeven om op eigen wijze
invulling aan het schooljaarverslag 2018-2019 te geven, hebben we ervoor gekozen om het
planmatig invulling geven aan de verschillende klimaten (in de vorm van een “plan-do-checkact”, een PDCA) als uitgangspunt te nemen.
Inhoudelijk gaat dit schooljaarverslag dan ook met name om de vertaalslag die we in dit
schooljaar hebben gemaakt in de samenhang tussen kwaliteit, opbrengsten, evaluatie en
borging. De belangrijkste aspecten die we in dit verslag daarbij benutten zijn:
- In kaart brengen van ambities en daaraan gekoppelde kwaliteitsborging;
- De trendanalyses;
- Inzetten van PDCA (plan-do-check-act) cycli.
Het is vooral een verslag van een bijzonder jaar, aangezien we geconfronteerd zijn met een tot
nu toe onbekende situatie van thuisonderwijs, leerlingen die gedeeltelijk naar school mochten,
protocollen waar rekening mee gehouden moest worden om de gezondheid van iedereen te
waarborgen.
Ondanks de enorme aanpassingen die we samen met ouders hebben moeten doen aan de
normale manier van onderwijs, kunnen we stellen, dat we onze vooraf gemaakte plannen voor
het grootste deel hebben kunnen realiseren.
Om dit verslag leesbaar te houden is ervoor gekozen om een aantal stukken als bijlage aan het
schooljaarverslag toe te voegen.

Namens het team van bs De Veste,
Cecilia Snels
Kees Ligtvoet
Eric de Brouwer
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HOOFDSTUK 1 BORGING VAN KWALITEIT OP BS DE VESTE
Mede naar aanleiding van het inspectiebezoek in 2017 en de resultaten daarvan zijn we tot
de conclusie gekomen, dat we moeten gaan investeren in het structureel werken aan
veranderingen/verbeteringen in de school, waarbij zowel voor onszelf, als naar externen helder is, op
welke wijze we inhoud geven aan onze kwaliteitszorg in de breedste zin van het woord. Specifieke
aandacht hierbinnen zal uitgaan naar het beschrijven van de zorg in de school, opdat het zicht op
ontwikkeling een doorgaande lijn in de school is.

De resultaten die de leerlingen aan het einde van de basisschool
“De borging van kwaliteit wordt op De Veste gerealiseerd in een structuur en cultuur die
ondersteunend zijn voor de kwaliteitsverbetering. Er is een duidelijke
verantwoordelijkheidsverdeling tussen schoolleiding, intern begeleiders en team. Daarnaast
wordt er gericht gewerkt aan scholing en professionalisering om de kwaliteit van het onderwijs
te verbeteren. Leraren leren van en met elkaar en de school heeft coördinatoren die
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van aspecten van het onderwijs. Daarnaast is sprake
van een gedeeld visie en ambitie om het onderwijs meer op maat aan te beiden en om op alle
niveaus het eigenaarschap te versterken. Leraren worden steeds meer eigenaar van de
kwaliteit van het pedagogisch en didactisch concept en leerlingen worden steeds meer
eigenaar van hun eigen leerproces!” (Bron: verslag inspectiebezoek oktober 2018)
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1.1 KWALITEITSZORG OP BS DE VESTE

Schoolplan

ambities en acties

Onderwijsontwikkelingen

Borging
-

Uitwerking in de PDCA- cyclus

-

-

Studiemomenten
Acties van leerkrachten
Groepsbezoeken door IB/
directie
Coachingstrajecten
Teamleren
Collegiale consultatie

Intern zorgplan
Beleidsstukken
Verslaglegging vergaderingen/
studiemiddagen
Verslaglegging
groepsbesprekingen
Verslaglegging groepsbezoeken
Trendanalyses
LOVS/ methodegebonden toetsen
Zien, Kijk
Volgkalender lkr./IB
Tevredenheidspeiling
Overzicht leerlingenpopulatie
Zorgteam-overleg
MT-overleg
Audit

Schooljaarplan
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HOOFDSTUK 2A VOORGENOMEN ONTWIKKELINGEN VAN SCHOOLJAAR
2019-2020
We zijn aan de slag gegaan met het planmatig handelen volgens het PDCA model. Dit houdt in,
dat we de plannen uit het schooljaarplan uitgewerkt hebben volgens het “plan-do-check-act”.
Hieronder hebben we de vijf klimaten uitgewerkt.

PDCA PEDAGOGISCH KLIMAAT
Ambities op schoolniveau:
 De sfeer in de groepen blijft positief, waardoor de leerlingen tot leren kunnen komen
 We maken een koppeling tussen de verkregen informatie vanuit ZIEN, de Kanjertraining en
inzet van coöperatieve werkvormen
 We maken een koppeling maken tussen de verkregen informatie vanuit ZIEN en de
leerresultaten
 Er is een duidelijke opbouw in de zelfstandige taakaanpak zichtbaar in de school

Plan



Do







De sfeer in groep 5 wordt nauwkeurig gevolgd. Er wordt ingezet op het gedrag van
leerlingen in 'vrije momenten.' Daarnaast gaan we verder met het volgen van de
individuele trajecten die opgezet zijn.
 De samenstelling van de groepen 3 en 4 is 'nieuw.' Er zal extra aandacht besteed
worden aan groepsvormende activiteiten.
 Het pestprotocol is in het schooljaar 2018-2019 uitgewerkt en als zodanig
opgenomen in het schoolplan 2019-2023. Teamscholing heeft geleid tot een
eenduidige manier van omgaan met het pestprotocol. We vinden het van groot belang
om ook in schooljaar 2019-2020 structureel stil te staan bij het inzetten van het
pestprotocol. We bekijken samen met het team hoe het ingezet wordt, wat het effect
is en of er iets in het plan bijgesteld dient te worden.
 We verdiepen ons middels de kanjertraining in activiteiten die geschikt zijn om het
pedagogisch klimaat in de klas te verbeteren. Tevens zien we graag een koppeling
tussen het pestprotocol en de Kanjertraining.
 Ouderrapportage vanuit Zien
In
het schooljaar 2018-2019 heeft het team scholing gehad gericht op het interpreteren
van de observatiegegevens. We hebben kennis gemaakt met de ouderreportage. In
2019-2020 is er teamscholing gericht op het voeren van oudergesprekken aan de hand
van de ouderreportage.
Volgen van individuele trajecten leerlingen van groep 5
Korte lijntjes met de ouders van de gehele groep
Actief inzetten op groepsactiviteiten t.b.v. groepsvorming
Advies inwinnen van AB-er: 'hoe om te gaan met vrije momenten in groep 5'
Bij ieder incident dat met pestgedrag te maken heeft, zet de leerkracht het
pestprotocol in. Met name het vragen naar 'de bedoeling' van het kind staat centraal.
 2x per jaar komt het pestprotocol op de agenda van een bouwvergadering of
studiemoment.
 Inzet van de Kanjertraining (gedurende het gehele schooljaar)
 Inzet coöperatieve werkvormen (gedurende het gehele schooljaar)
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Check

Act

In januari staat er een scholingsbijeenkomst voor het team gepland m.b.t. de
Kanjertraining.
 In september zullen Fleur, Cindy en Marijke een extra scholingsmoment hebben
van de Kanjertraining gericht op coördinatie etc.
 Kindgesprekken groep 5, 6 en 7
 Observaties door leerkrachten in hun klas, wat zie ik? Wanneer is een leerling
betrokken? Wat neem ik waar als het welbevinden van een leerling goed is?
 Er wordt verder ingezet op het invullen van de vragenlijsten van Zien.
 Er volgt in oktober een scholingsmoment om de ouderreportage van Zien goed af
te kunnen lezen en om te leren hoe je met de reportage een oudergesprek kunt
voeren.
 Er wordt een ouderavond georganiseerd waarbij Bert (Driestar) ouders uitleg
zal geven over de ouderrapportage.
 Oudergesprekken
 Korte lijntjes met de jeugdarts vanuit IB
 Groepsbespreking in december: sociaal emotioneel functioneren van de groep
 December analyse ZIEN op schoolniveau
 Groepsbespreking maart: verbindingen leggen tussen ZIEN en leerresultaten
 April: 2e invulmoment ZIEN
 Mei: evaluatie ZIEN op schoolniveau (incl. leerlingenlijst)
 Juli: groepsbespreking m.b.t. overdracht. Hoe zit deze groep in elkaar? Wat heeft
deze groep nodig van de leerkracht? Waar zijn hiaten zichtbaar? Zijn er individuele
leerlingen die op sociaal emotioneel gebied extra ondersteuning nodig hebben?
 Studiemomenten 2019-2020
 Bouw- en teamvergaderingen 2019-2020
 Groepsbesprekingen 2019-2020
 Gesprekken leerkracht/ IB-er
 Verslagen analyse ZIEN
 Groepsbezoeken
25 november 2019
Groepen
Groep 3: Er wordt op een prettige manier gewerkt in groep 3. De sfeer is goed en de leerlingen
vinden voldoende aansluiting bij elkaar. De leerkrachten geven aan dat het een groep is waar
goed mee gewerkt kan worden. Het is een groep waar m.n. didactisch wat meer van de
leerkrachten vraagt.
Groep 4: Deze groep is prettig gestart. De leerlingen ervaren de groep als prettig. Ook ouders
zijn positief over de vormen van de groep. Een enkele ouder geeft aan dat zijn/haar dochter
het nog wat lastig vindt om zijn/haar plaatsje te vinden. Maureen laat de leerlingen om de 6
weken op een andere plaats zitten en mixt dan bewust de 'oude' groepen door elkaar. Op
sociaal emotioneel gebied hebben we over 2 leerlingenzorg. Zij krijgen begeleiding van Nicole
in 't Zand.
Groep 5: Cindy heeft haar handen vol aan de groep, maar laat een mooie vooruitgang zien!
De klasgebonden activiteiten verlopen steeds rustiger. Tijdens de vrije momenten (buiten
spelen en overblijven gaat het af en toe mis). Er lopen nu 9 individuele trajecten naast de extra
activiteiten in de groep. Er is extra ingezet op ondersteuning tijdens het overblijven middels
het beweegburo, in overleg met de AB-er.
Pestprotocol
Het pestprotocol wordt nauw nageleefd. Er is één flink incident geweest waarbij het
pestprotocol ingezet moest worden. De leerling is een paar dagen thuis geweest om tot rust te
komen. Daarna kon hij aangeven dat het niet zijn bedoeling was om iemand pijn te doen. Er
zijn goede afspraken geweest en de leerling is weer rustig in de groep ingestroomd.
Zien
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In oktober is er een scholingsmoment geweest m.b.t. de ouderreportage. Bert
de Waerdt heeft de ouderreportage toegelicht en heeft het team op weg geholpen bij het
voeren van oudergesprekken a.d.h.v. dit formulier. Belangrijk was hierbij om geen oordeel te
vellen over het gedrag, maar te benoemen welk gedrag een leerling bij deze leerkracht in de
klas laat zien. Op 4 november is Bert de Waerdt op school geweest om een ouderavond te
verzorgen. Hier waren +/- 70 ouders bij aanwezig. De oudergesprekken in november zijn
gevoerd aan de hand van de ouderreportage. We merken na deze tien minuten gesprekken
een diversiteit in de uitvoering. Dit is een aandachtspunt voor de gesprekken van volgend
schooljaar: eenduidigheid in gebruik van ouderrapportages. Tevens zullen we de discussie met
het team voeren over het al dan niet meegeven van de rapportage, dan wel toe te voegen aan
het rapport.
De vragenlijsten zijn geanalyseerd. In het kwaliteitskader hebben we een percentage van 80
opgenomen wat we als minimum hanteren om het welbevinden van leerlingen te bepalen. We
hebben in de analyse een onderscheid gemaakt tussen het beeld van de leerkrachten en de
leerlingen van groep 5 t/m 8. Het gemiddelde van de leerkrachten staat op 92% en van de
leerlingen op 81%. Het valt ons op dat de leerkrachten een positiever beeld schetsen dan dat
de leerlingen het ervaren. We vinden het lastig om hier een verklaring voor te vinden, maar
kunnen concluderen dat het welbevinden op orde is. Dit komt overeen met het beeld wat we
dagelijks als team in de school ervaren. Als we kijken naar de individuele leerlingen die hun
welbevinden lager scoren, komt dit overeen met het beeld wat we van de kinderen hebben.
Op veel van deze leerlingen zit begeleiding.
17 maart 2020:
Kanjertraining
In januari is er een studiedag geweest m.b.t. de kanjertraining. Tijdens dit studiemoment is er
aandacht geweest voor het pestprotocol en is de essentie van de Kanjertraining herhaald. Het
team heeft geoefend met verschillende kanjeroefeningen.
Groep 5:
De zorg omtrent de groepsdynamiek in groep 5 is onveranderd. We hebben vorig jaar
interventies op groepsniveau gedaan d.m.v. onze ambulante begeleider. Dit schooljaar is er
ingezet op individuele trajecten (PIB/ orthopedagogen/ speltherapie). Het effect wat zichtbaar
is in de groep is minimaal. Kinderen reageren sterk op elkaar. In de klas gaat het nu behoorlijk
goed (wanneer de eigen leerkracht voor de groep staat). Vrije momenten blijven lastig. We
hebben daarom besloten om een externe in te huren om een interventie te doen in de groep.
Deze gesprekken lopen momenteel.
Eén van de leerlingen zal hoogstwaarschijnlijk verwezen worden naar het SBO.
Overige groepen:
In de overige groepen nemen we een prettige sfeer waar. Leerkrachten hebben goed in beeld
welke leerlingen het op sociaal emotioneel gebied wat moeilijker hebben en proberen hen
(samen met de groep) deel uit te laten maken van de groep.
Koppeling cognitieve resultaten en Zien:
Bij het invullen van het groepsoverzicht hebben de leerkrachten nagedacht over de
betrokkenheid van leerlingen tijdens hun lessen. Bij tegenvallende resultaten zijn zij gaan
kijken naar de betrokkenheid en welbevinden van een leerling op een bepaald vakgebied. In de
groepsbespreking is dit besproken; Welk effect heeft een beperkte betrokkenheid? Waar komt
dit vandaan? Hoe kunnen we dit ombuigen? Dit leidt ertoe dat we op een andere manier
kijken naar het gedrag dat een kind laat zien.
26-05-2020
Algemeen:
Vanaf half maart hebben de leerlingen thuisonderwijs ontvangen, doordat we te maken
hebben met het Corona virus.
De
leerlingen in de groepen 1-2 hebben met een kleuterdoeblad gewerkt. De leerkracht had via
de Parro app contact met de leerlingen. Er werden individuele gesprekjes gevoerd, maar de
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leerlingen mochten ook foto's aanleveren, die door de andere kleuters in de groep bekeken
konden worden. De leerkrachten hebben alle kleuters een keertje opgebeld en in de week
voor de meivakantie zijn de leerkrachten bij alle kleuters thuis geweest, voor een
'voordeur'gesprekje.
De
leerlingen in groep 3 mochten op school werk ophalen en hadden op deze momenten contact
met de juf. Daarnaast was er telefonisch contact en contact via email.
In de
groepen 4 t/m 6 werd er in de eerste weken met werkboekjes gewerkt. Na de persconferentie
waarin bekend werd dat de scholen gesloten bleven tot 11 mei, hebben we digitale instructie
opgestart middels Teams. De leerkrachten hadden een paar keer per week online contact met
leerlingen en waren daarnaast beschikbaar voor vragen. Verder hielden zij contact met
leerlingen via de email en Parro. Op basis van reacties van ouders, in groep 4 is de interactie in
de lessen vergroot, door de groep op te splitsen. Op deze manier kon de leerkracht kinderen
gemakkelijker bij de les betrekken en ook informeren hoe het ging. De groepen 7 en 8 werken
met Snappet. Dit werd in deze periode als zeer prettig ervaren. De lijntjes tussen de leerling en
leerkracht waren zeer kort. Daarnaast hadden zij regelmatig via Teams contact.
Vanaf 11 mei zijn we met halve groepen op school gestart. Leerkrachten hebben goed
nagedacht over hoe ze dit in de klas weg wilden zetten. Met steeds in het
achterhoofd: veiligheid en welbevinden zijn nu het belangrijkst. We hebben ervoor
gekozen om veel aandacht te schenken aan het pedagogisch klimaat. De leerstof is de eerste
week van ondergeschikt belang geweest. Al snel werd het gewone ritme weer opgepakt.
Kinderen vinden dit erg prettig en laten zien dat ze heel flexibel zijn. Vanaf 8 juni zal de gehele
groep weer aanwezig zijn.
In de tussentijd zijn nog niet alle leerlingen op school gestart. Er zijn 9 leerlingen thuis. Over
enkele van hen hebben we zorg op sociaal emotioneel gebied. We hebben met grote
regelmaat contact met deze leerlingen en hun ouders. We zoeken voor iedere individuele
leerling naar een manier of hem of haar zoveel mogelijk bij het groepsproces te betrekken.
Groep 5:
In maart hebben we een goed gesprek gevoerd met Willem Broeders. We hebben vertrouwen
in zijn manier van werken. Als alle leerlingen weer op school gestart zijn, zal Willem (en Trudy
van Peer) een aantal observaties komen doen in de groep. Komend schooljaar zal er een plan
van aanpak opgesteld worden door hem, om te werken aan het groepsproces, waarbij we
graag zien dat leerlingen zowel in de klas als tijdens vrije momenten op een 'normale' manier
met elkaar om gaan. Ouders worden per brief op de hoogte gebracht van deze interventie. We
zullen hen stap voor stap in het proces meenemen. Dit is door een aantal ouders gevraagd.

PDCA DIDACTISCH KLIMAAT
Betrokkenheid:
5-12-2019:
Uit de analyse van de vragenlijst van Zien blijkt dat de leerkrachten de betrokkenheid op
gemiddeld 87% beoordelen, ruim boven de door ons gestelde norm van 80%. Dit past in het
beeld dat leerkrachten in (groeps)besprekingen uiten: leerkrachten zijn over het algemeen erg
te spreken over de wijze waarop leerlingen betrokken zijn bij de lessen. Activerende
werkvormen worden ingezet om de betrokkenheid van de leerlingen hoog te houden. Hierbij
moet gedacht worden aan: differentiatie op niveau en tijd, inzet va n coöperatieve
werkvormen, inzet van wisbordjes, structureel gebruik van het drieslagmodel.
De leerlingen van groep 5 t/m 8 beoordelen hun betrokkenheid gemiddeld met 77%, net iets
lager dan de gestelde norm. Het gemiddelde wordt net niet behaald doordat er een aantal (bij
10

ons bekende leerlingen) extreem laag scoort op betrokkenheid en daarmee een flinke impact
hebben op het gemiddelde. Analyse van deze leerlingen laat zien dat hun beeld niet altijd
overeenkomt met wat de leerkracht ervaart. Het zelfbeeld speelt hierin een rol, we gaan na
voor welke leerlingen hier actie op moet worden gezet.

Begrijpend lezen
Ambities op schoolniveau: We ambiëren een NW van 3,7 3,7
Ambitie op groepsniveau op CITO midden 2019-2020:
Groep 4: NW 3,8

4,1

Groep 5: NW 3,8

4,1

Groep 6: NW 2,7

2,5

Groep 7: NW 4,1

3,6

Groep 8: NW 4,0

4,0

Ambities op schoolniveau: We ambiëren een NW van 3,7 3,6
Ambitie op groepsniveau op CITO eind 2019-2020:
Groep 3: NW 3,7

3,3

Groep 4: NW 4,1

4,1

Groep 5: NW 4,1

3,4

Groep 6: NW 2,7

2,9

Groep 7: NW 3,8

4,1

Plan

De gemiddelde NW voor begrijpend lezen ligt op 3.6 (ME018-2019). Deze score
wordt met name gedrukt door de lage score in groep 5. In de trendanalyse
E2018-2019 wordt beschreven hoe er de laatste jaren gepresteerd is en wat de
mogelijke oorzaken zijn van de behaalde resultaten. We zijn over het algemeen
tevreden, maar we denken dat met name de onderdelen samenvatten en
opzoeken beter aangeleerd dienen te worden. Dit zijn vaardigheden die
leerlingen op het voortgezet onderwijs hard nodig hebben.
We gaan door de gehele school een aantal acties inzetten om de scores te
verbeteren:
 Blijven hameren op het gebruik van het drieslagmodel. Dit model zet
leerlingen aan tot denken. De leerkrachten zijn zich ervan bewust om
het denken te modellen i.p.v. het doen.
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Do

Check



Er wordt een leerlijn opgesteld voor samenvatten en 'opzoeken.' We
verkennen met elkaar hoe we leerlingen deze vaardigheden bij kunnen
brengen. (met name voor de groepen 5 t/m 8)



We zoeken naar een manier op de vaardigheden die leerlingen
aanleren bij begrijpend lezen, ook toe te passen bij WIO



We blijven in groep 4 op zoek naar een passend aanbod. We gaan
Nieuwsbegrip uitproberen. De combinatie van een actuele tekst, die
inzetbaar is voor zowel technisch als begrijpend lezen spreekt ons aan.



De middenmoot (2* leerlingen) worden meer en langer betrokken bij
de instructie



De leerkrachten hebben zicht op de leerlijn en cruciale doelen in hun
leerjaar



2019-2020 bouwvergaderingen waarin begrijpend lezen centraal staat
en waarbij we van en met elkaar leren en komen tot een leerlijn



Studiemomenten organiseren waarbij leerkrachten kritisch kijken naar
de cruciale doelen



Met de leerkrachten van groep 4 en groep 6 goed bekijken wat hun
groep nodig heeft



Groepsbezoeken gericht op de uitvoering van opgestelde leerlijnen



Groepsbezoeken gericht op de uitvoering van het drieslagmodel



Nieuwsbegrip uitproberen in groep 4



Mogelijkheid scheppen voor collegiale consultatie



Inzet externe begeleiding op het geven van gerichte feedback



Studiemomenten 2019-2020



Groepsbezoeken m.b.t. het drieslagmodel/ leerlijnen



Groepsbesprekingen sept 2019/ november 2019/ februari of maart
2020/ juni 2020



Overlegmoment/ evaluatiemoment met leescoördinator december
2019/ 14 mei 2020



Trendanalyse Eind 2018-2019 en Midden 2019-2020



Groepsbezoek 2019-2020 gericht op 'aanzetten tot denken.'
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Act

2019.11.25
Aan het begin van het schooljaar zijn de cruciale doelen door alle leerkrachten
voor hun groep vastgesteld. De leerkrachten van groep 4 hebben de leerlingen
in groepen ingedeeld en geven de lessen gedifferentieerd.
De leerkrachten van groep 6 hebben bekeken, waar de leerlingen staan en hoe
ze de instructie zo effectief mogelijk kunnen vormgeven. Dit heeft geresulteerd
in een gesplitste instructie op het moment dat zij overlap van werktijd hebben.
2020.03.10
In groep 4 hebben de leerlingen aanbod vanuit nieuwsbegrip gekregen. De
groep is opgesplitst tijdens de lessen begrijpend lezen, waardoor er meer
aandacht was voor de leerlingen. Daarnaast presteert deze groep goed op
technisch lezen, waardoor er meer aandacht uit kan gaan naar tekstbegrip. Er
is goed gepresteerd op CITO begrijpend lezen.
In groep 6 wordt hard aan alle vakgebieden getrokken. De aandacht- en
concentratieproblematiek en de dyslexie van een aantal leerlingen, zorgt
ervoor de dat leerrendement op begrijpend lezen wat minder hard toeneemt.
Bij de lessen begrijpend lezen wordt de groep opgesplitst. De leerlingen krijgen
veel aandacht. De leerkrachten hebben goed in beeld wat de cruciale doelen
zijn.
In groep 7 is dit jaar hard getrokken aan de D- en E- leerlingen. Het
leerrendement is beperkt. Leerkrachten hebben hierop besloten om de nadruk
de komende periode te leggen om de *2 leerlingen.
In de groepen 8 is het drieslagmodel structureel ingezet. Dit is terug te zien in
de goede score die de groep laat zien. Het drieslagmodel is een belangrijk
hulpmiddel om opdrachten gestructureerd aan te pakken. Er zal dit schooljaar
nogmaals een groepsbezoek gedaan worden gericht op dit model, zodat er
sprake blijft van een doorgaande lijn.
De werkgroep WIO is de afgelopen periode druk bezig geweest met het
bekijken van de visie op WIO en welke methodes hierbij passen. Er is een
keuze gemaakt voor de methode BLINK. Het team wordt hier op woensdag 11 3 van de op hoogte gebracht en zij gaan bekijken of 'vakgericht' of
'geïntegreerd' het beste bij ons school past. Bij de lijn geïntegreerd wor dt er
een duidelijke opbouw gemaakt in het aanleren van vaardigheden als het gaat
over opzoeken, samenvatten etc. Er is dus nog geen apart leerlijn opgesteld.
2020.07.01
We hebben in maart de keuze gemaakt om WIO volgend jaar vorm te geven
aan de hand van de methode Blink. We gaan werken met de geïntegreerde
versie, waarbij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek in
één thema behandeld worden. Komend schooljaar zullen we de methode in
gaat zetten en zal er een leerlijn qua vaardigheden op papier gezet worden.
Met name samenvatten en het opzoeken van informatie is voor ons heel
belangrijk.
We zijn tevreden over de prestaties van de leerlingen in de afgelopen
maanden. We zien dat er over het algemeen nauwelijks sprake is van een
'leerachterstand' door het thuisonderwijs. De groepen 4,6 en 7 hebben naar
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verwachting of zelfs boven verwachting gepresteerd. Groep 3 scoort net wat
zwakker dan verwacht. Dit kunnen we deels verklaren vanuit het feit dat nog
niet alle leerlingen op niveau lezen. Daarnaast heeft deze groep in de periode
van thuisonderwijs instructie gehad via digibord filmpjes. Er is veel minder
sprake geweest van interactie en directe feedback. Komend schooljaar zullen
we een passend aanbod voor deze groep realiseren. Groep 5 is op alle
vakgebieden wat teruggezakt. Dit betreft een groep die de leerkracht nodig
heeft als het gaat om structuur en werkhouding. Zij hebben het in de periode
van het thuisonderwijs pittig gehad. Dit wordt goed overgedragen naar de
volgende groepsleerkrachten.
Spelling
Ambitie op schoolniveau op CITO midden 2019-2020: NW 4,0 3,4
Groep 3: NW 4,0

4,5

Groep 4: NW 4,0

4,3

Groep 5: NW 3,9

2,0

Groep 6: NW 3,8

2,7

Groep 7: NW 4,2

3,6

Groep 8: NW 4,2

3,1

Ambitie op schoolniveau op CITO eind 2019-2020: NW 3,6 3,6
Groep 3: NW 4,0

4,1

Groep 4: NW 4,2

4,1

Groep 5: NW 3,0

3,1

Groep 6: NW 3,0

3,0

Groep 7: NW 3,8

3,9

Plan

Ook in het schooljaar 2018-2019 zijn we tevreden met de opbrengsten. In alle
groepen is goed gepresteerd. Het is belangrijk dat we dit niveau vasthouden,
of zelfs kunnen verhogen. De schoolambitie ligt op 4,0. Hier zitten we nu
tegenaan. Voor komend jaar worden er een aantal acties voortgezet die
bijdragen tot goede resultaten:
 Minder methodevolgend werken en meer doelgericht


Leerkrachten hebben zicht op de leerlijn en kunnen de cruciale doelen
van hun leerjaar benoemen
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Do

Check



Leerkrachten zorgen ervoor dat de cruciale doelen behaald worden



Tijdens de instructie wordt de spellingregel aangeboden. De 3*
leerlingen volgen dit deel van de instructie. Nadruk op het inslijpen
van spellingregels



De middenmoot wordt goed gevolgd door de leerkracht en zij gaat
steeds na of de spellingregel beheerst wordt, alvorens kinderen
losgelaten worden



Het drieslagmodel wordt door een externe aangeboden en door de
leerkrachten eigen gemaakt. Zij modellen in hun lessen het
denkproces.



Er wordt veel aandacht besteed aan het geven van procesgerichte
feedback



Er worden goede analyses gemaakt van de toetsen, waardoor er
minder hiaten ontstaan



Er is nauw contact met EED behandelaars om het aanbod af te
stemmen/ aan te passen.



Studiemomenten m.b.t het kritisch kijken naar de cruciale doelen, het
in kaart brengen van de hiaten op de groepsoverzichten/
overdrachtsformulier



Cruciale doelen/hiaten naast het aanbod vanuit de methode, ook
terug laten komen in de kleine zorgcyclus



Studiemoment gericht op het geven van procesgerichte feedback



Coaching op het geven van procesgerichte feedback



Groepsbezoek gericht op de inzet van het drieslagmodel



De leerkracht controleert of de 3* en 2* leerlingen de spellingregel
beheersen alvorens ze losgelaten worden.



De leerkracht laat de spellingregels regelmatig even terugkomen,
zodat het ingeslepen wordt.



De spellingwerkgroep/ IB-ers denken met de leerkrachten mee over
hoe zij hun lessen kunnen verbeteren.



Overlegmomenten met EED- begeleiders



Studiemomenten begin en midden 2019-2020



Groepsbesprekingen sept 2019/ november 2019/ februari of maart
2020/ juni 2020



Analyse op leerlingenniveau en groepsniveau n.a.v. de CITO toetsen
midden en eind 2019-2020
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Act



Trendanalyse Midden 2019-2020, Eind 2019-2020



Groepsbezoeken 2019-2020

2019.11.25
De cruciale doelen zijn aan het begin van het schooljaar door de leerkrachten
van de groepen 3-8 voor de eerste helft van het schooljaar vastgesteld.
2020.03.10
De opbrengsten op spelling vallen enigszins tegen t.o.v. eerder behaalde
resultaten. We denken dat de oorzaak naast de hoeveelheid dyslectische
leerlingen ook zit in de werkhouding/ aandachts- en
concentratieproblematiek. Leerlingen vinden het soms lastig om
geconcentreerd aan de slag te blijven met relatief saaie spellingtaken.
Daarnaast zien we in groep 5 dat het gedrag van de leerlingen van invloed is
op de sfeer in de klas en daarmee ook op leerprestaties. Er gaat effectieve
leertijd verloren. We gaan aan de slag met werkhoudings- en
concentratieproblematiek. Daarnaast blijven we scherp op het inzetten van
het drieslagmodel en hebben we de cruciale doelen goed in beeld.
Leerkrachten hebben de groepsoverzichten bijgewerkt en weten waar er
hiaten ontstaan. Dit wordt meegenomen in de kleine zorgcyclus.
2020.07.01
Op basis van de opbrengsten van maart hebben we de schoolambitie en
ambitie per groep enigszins aangepast. We waren heel benieuwd naar de
leerresultaten na de periode van thuisonderwijs i.v.m. het coronavirus. We
zien dat er goed gepresteerd wordt! In de groepen 5 t/m 7 zien we dat de
gemiddelde NW toegenomen is. Ook het schoolgemiddelde ligt op een NW
van 3,6. In de groepen 3 en 4 zien we een lichte daling. Deze groepen
presteren nog steeds hoog! De toets aan het eind van groep 3 en 4 is
aanzienlijk moeilijker dan de toets die we in het midden van het jaar
afnemen. De toetsen zijn uitgebreid geanalyseerd op het groepsoverzicht en
de analyse wordt overgedragen aan de volgende leerkracht. Zij kan de hiaten
opnemen in de kleine zorgcyclus.

DMT
Ambitie op schoolniveau: We ambiëren een NW van minimaal een 3,3. Daarnaast willen we dat
80% van de groep minimaal het AVI-niveau behaalt dat in het leerjaar behaald dient te
worden.

Ambitie op groepsniveau op CITO midden 2019-2020: 3,3 3,7
Groep 3: 4,0 4,3
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Groep 4: 4,0 4,4
Groep 5: 2,7 4,3
Groep 6: 2,8 2,0
Groep 7: 3,0 4,0
Groep 8: 3,3 3,4

Ambitie op groepsniveau op CITO eind 2019-2020: 3,6 3,4
Groep 3: 4,0 4,1
Groep 4: 4,0 4,2
Groep 5: 4,0 3,7
Groep 6: 2,5 1,6
Groep 7: 3,4 3,2

Plan

We zijn niet tevreden met de scores op DMT. We behalen op CITO DMT Eind
2018-2019 een niveauwaarde van 2,9 op schoolniveau. Dit is niet passend voor
de populatie. Het schooljaar 2019-2020 gaan we op zoek naar manieren om
meer aandacht te schenken aan het lezen op tempo/ woordlezen.
N.a.v de trendanalyses op school- en groepsniveau zijn er een aantal
actiepunten vastgesteld:
 Groepsbezoeken van groep 1 t/m 8 om het onderwijsaanbod goed in
beeld te hebben


Startniveau van groep 4 bepalen.



Veel extra aandacht voor het leesonderwijs in de middenbouw



Analyse van de leesresultaten per groep op AVI en DMT



De leesspecialist en IB-er stellen een plan van aanpak op



Aandacht tijdens de lessen voor leestempo



De leerlingen met een C- of D- score op DMT met een goed AVI- niveau
worden minder snel losgelaten, zij krijgen instructie van de leerkracht.



De leesspecialist/IB-er verkent met de leerkrachten hoe veel tijd er
besteed wordt aan het lezen op tempo en bekijkt of de leertijd
vergroot dient te worden



De leesspecialist en IB-er verkennen mogelijkheden om het leestempo
te vergroten en geven leerkrachten advies
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Do

Check



Tijdens bouwvergaderingen wordt technisch lezen met regelmaat
geagendeerd om ervaringen uit te wisselen



De leerkracht bekijkt, samen met de IB'er of de leerlingen een grote
mate van betrokkenheid laten zien tijdens de leesles.



In alle groepen wordt met ouders gesproken over het belang van veel
lezen/ hardop lezen



In de nieuwsbrief worden regelmatig tips gegeven om het lezen thuis
aantrekkelijk te maken



De leerkracht deelt de leerlingen n.a.v. de CITO -scores eind 2018-2019
op in clusters (overdrachtsformulier)



De leerkracht kijkt kritisch naar de inhoud van de les. Waar is winst te
behalen? Welke oefeningen hebben een positief effect op het
nauwkeurig en vlot lezen? Welke oefeningen kunnen eventueel
geschrapt worden. Dit proces wordt door de leesspecialist aangestuurd
tijdens een teamvergadering.



Groepsbezoeken op doorgaande leerlijn



Technisch lezen als onderwerp op de bouwvergadering



De leerkracht verkend met de leesspecialist en IB'er of er voldoende
leertijd is om de doelen te behalen. Dit wordt gekoppeld aan de
betrokkenheid van alle leerlingen tijdens de les. Dit doen we door
groepsbezoeken



Analyse van de toetsresultaten per leerling



Plan van aanpak wordt opgesteld



Overlegmomenten plannen tussen leesspecialisten/ IB-er



De ouderbetrokkenheid wordt door de leerkracht en leesspecialist
vergroot door hen tijdens 10 minuten contacten te wijzen op het
belang van lezen, geschikt oefenmateriaal mee te geven en door met
regelmaat leuke leestips te vermelden in de nieuwsbrief.



Teamvergadering begin en midden 2019-2020



Groepsbesprekingen sept 2019/ november 2020/ februari of maart
2020/ juni 2020



Analyse op leerling-niveau en groepsniveau n.a.v. de CITO toetsen eind
2018-2019, midden 2019-2020 en eind 2019-2020



Trendanalyse Midden 2019-2020 en Eind 2019-2020



Groepsbezoeken



Verslaglegging overleg leerkrachten/ leesspecialist/ IB
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Act

Er wordt per jaar minimaal 4x per schooljaar een technisch lees tip in
de nieuwsbrief gezet

2019.08.22:
De cruciale doelen voor het technisch lezen zijn vastgesteld voor de eerste
helft van het schooljaar. We merken op, dat deze doelen nauwelijks afwijken
van hetgeen we vorig jaar hebben vastgesteld. Dit heeft te maken met het
vaste stramien dat het technisch lezen in zich heeft.
We hebben in groep 4 een startmeting gedaan om in kaart te brengen wat het
AVI niveau van de leerlingen is:
 5 leerlingen lezen onder de maat (AVI M3)


18 leerlingen lezen op niveau (AVI E3 15 en M4 3)



10 leerlingen lezen op hoger niveau (AVI E4 5 en M5 5)

Op basis van deze recente gegevens wordt het leesonderwijs ingericht (extra
leestijd met name gericht op leestempo, extra ondersteuning voor de zwakke
lezers, verdeling van de leerlingen over de leerkracht en extra ondersteuner,
uitdagende leerstof voor de sterke lezers).
2019.11.26:
De groepsbezoeken staan gepland in de tweede en derde week van december.
2020.03.10:
Uit de groepsbezoeken blijkt dat er een doorgaande lijn zichtbaar is in het
aanbod. Alle leerkrachten geven de instructies zoals Estafette ze aanreikt.
Daarnaast wordt er tijdens iedere les woorden geflitst, om ook aan het
leestempo te werken. In veel groepen is er dit jaar gekozen voor extra leestijd.
Tijdens deze extra leestijd wordt er in tweetallen op leestempo geoefend en in
de hogere groepen wordt vrij lezen gestimuleerd. We zien een positief effect
op de scores. Aan de hand hiervan hebben we besloten om de resultaten goed
te monitoren, maar nu geen verbeterplan op te stellen.
Het dyslexieprotocol wordt aangepast.
2020.07.01:
De resultaten van de toets DMT zijn in juni in de groepen 5 t/m 7 wat
tegengevallen. In de groepen 3 en 4 is er goed gepresteerd.
In de periode t/m maart is er met grote regelmaat geoefend op technisch
lezen/ lezen op tempo. In de periode van het thuisonderwijs stond technisch
lezen ook dagelijks op het programma, maar niet op tempo. Het is ook niet te
controleren of leerlingen daadwerkelijk een kwartier tot 20 minuten hebben
geoefend. Voor komend schooljaar pakken we het structureel op en houden
we de voortgang goed in de gaten.
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Rekenen
Ambitie op schoolniveau: We ambiëren een NW van 4.0. Dit lijkt voor komend schooljaar nog
wat aan de hoge kant, maar moet in de toekomst haalbaar zijn.

Ambitie op groepsniveau op CITO midden 2019-2020: 3,6 3,2
Groep 3: NW 4,0 4,0
Groep 4: NW 4,0 3,1
Groep 5: NW 3,0 2,4
Groep 6: NW 2,5 2,5
Groep 7: NW 4,0 4,1
Groep 8: NW 3,8 2,8

Ambitie op groepsniveau op CITO eind 2019-2020: 3,4 3,1
Groep 3: NW 4,0 3,4
Groep 4: NW 3,5 4,1
Groep 5: NW 2,7 1,2
Groep 6: NW 2,7 2,6
Groep 7: NW 4,1 4,1

Plan

De score op rekenen is voldoende. De score wordt flink gedrukt door de
resultaten van groep 4 en 5. De schoolambitie is voor het schooljaar 2019 2020 vastgesteld op 3,5. We houden hiermee rekening met de zwakke scores
in de middenbouw, maar leggen de lat wel hoog. Het streven is om op een NW
van 4,0 uit te komen in de toekomst.
Actiepunten voor komend jaar:
 Kennis van leerlijnen; kunnen stellen van de cruciale doelen per
leerjaar, met name voor de leerkrachten die van groep wisselen


Van methodisch, meer naar doelgericht!



Structurele inzet van het drieslagmodel (modellen van 'denken.')



Meer leerrendement behalen bij de sterke leerlingen; aandacht voor
strategie beheersing en het creëren van een kritische houding -> inzet
procesgerichte feedback



Werken met pretoetsen, lesaanbod aanpassen op de doelen die nog
niet gesteld zijn
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Do

Check



Hiaten inpassen in de kleine zorgcyclus



Toetsing en analyse voor groep 6, om een passend aanbod te kunnen
bieden, alvorens door te gaan met nieuwe leerstof



Coaching van leerkracht in groep 4 (leerstof) groep 5 (kleine
zorgcyclus) groep 6 (aanbod)



Werken met Snappet in de groepen 7 en 8



Tijdens een studiemoment begin en midden 2019-2020 worden de
cruciale doelen kritisch bekeken en aangepast.



Studiemoment op 16 augustus m.b.t Snappet voor de leerkrachten van
groep 7 en 8



Aan de slag met Snappet



De leerkrachten maken gebruik van de kleine zorgcyclus en zijn aan de
hand daarvan (en de cruciale doelen) in staat om te sturen op
beheersing van deze doelen. De rekenspecialist en IB'er ondersteunen
hen hierbij. Dit komt terug op de teamvergaderingen en tijdens de
groepsbespreking.



Traject o.l.v. een externe gericht op het 'procesgerichte feedback.'



De 3* leerlingen doen mee met de instructie m.b.t. de cruciale doelen,
zodat ze de strategie aangeboden krijgen



De rekenspecialist zorgt ervoor dat rekenen regelmatig op de agenda
van de bouwvergadering staat.



Groepsbezoeken gericht op drieslagmodel/ kleine zorgcyclus/
procesgerichte feedback



Eén van de IB'ers neemt de coaching van de leerkrachten van groep 4,
5 en 6 op zich in het schooljaar 2019-2020.



Bouwvergaderingen en studiemomenten



Groepsbesprekingen sept 2019/ november 2019/ februari of maart
2020/ juni 2020



Analyse op school- en groepsniveau n.a.v. de CITO toetsen midden en
eind 2019-2020



Trendanalyse Midden en Eind 2019-2020



Groepsbezoek m.b.t. de inzet van de kleine zorgcyclus/ drieslagmodel/
procesgerichte feedback



Verslaglegging overleg rekenspecialist/ IB en of directie



Evaluatie van de zorg (januari en juni)
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Act

Overleg IB/ directie m.b.t. coaching in groep 4, 5 en 6.

2019.11.25
De leerkracht van groep 6 heeft de Cito E5 opnieuw afgenomen en
geanalyseerd. Op basis hiervan zijn de hiaten vastgesteld en passen beide
leerkrachten het aanbod en de ondersteuning hierop aan.
De groepen 7 en 8 zijn gestart met de pilot die we met Snappet zijn ingegaan.
Leerkrachten zijn geschoold door medewerkers van Snappet en ook collega’s
met ervaring met Snappet hebben de anderen op weg geholpen. Snappet
wordt nu structureel ingezet bij de verwerking van de rekenopgaven. De
eerste geluiden zijn erg positief: leerkrachten hebben snel zicht op het feit, of
leerlingen de stof beheersen en kunnen snel anticiperen op ontstane hiaten.
Ook dit schooljaar wordt een hoofdstuk aangevangen met een pre-toets. We
hebben hier een verfijning op aangebracht: leerlingen bij wie we bij voorbaat
weten dat het geen enkele zin heeft om de pre-toets af te nemen (omdat zij
alle hulp van de leerkracht tijdens het hoofdstuk hard nodig hebben ), wordt
deze dus niet afgenomen. De tijd die dan overblijft wordt gewerkt aan hiaten.
Het geeft daarnaast leerlingen die het toch al moeilijk hebben met rekenen,
rust; de druk wordt eraf gehaald.
2020.03.17
De resultaten van rekenen vallen tegen. We vragen ons af waar de dalende lijn
in het leerrendement vandaan komt. Er zijn interventies gedaan richting het
doelgericht werken, pre toetsen etc. We weten dus meer van leerlingen,
stemmen het onderwijs beter af, maar halen geen betere resultaten?! We
vragen ons af in hoeverre het digitaal toetsen van invloed kan zijn. Leerlingen
in de groepen 3 t/m 6 werken niet digitaal aan de leerstof. We nemen CITO
eind op papier af om te bekijken of dit een ander beeld geeft. Als dat niet het
geval is, dan wordt er een plan van aanpak geschreven voor komend
schooljaar.
2020.07-01
We hebben in de afgelopen maanden te maken gehad met een bijzondere
periode, waarin de leerlingen thuisonderwijs hebben gehad. Dit maakt het
moeilijk om aanpassingen zoals het toetsen op papier als positief of negatief
effect aan te duiden. We kunnen concluderen dat groep 4 heel goed
gepresteerd heeft. De leerkracht geeft aan dat kinderen het maken van de
toets op papier prettig vonden.
In groep 3 wordt er aan het eind van het jaar wat meer inzichtelijke leerstof
getoetst. De leerlingen hebben weinig instructie gehad en zelfstandig thuis de
leerstof doorgewerkt. In de laatste schoolweken waarop de leerlingen weer op
school waren hebben de leerkrachten hard getrokken aan de cruciale doelen.
De leerlingen presteren ruim voldoende.
Bij groep 5 zien we een flinke terugval. Dit zien we op meerdere vakgebieden.
Deze groep leerlingen heeft de leerkracht nodig voor instructie, maar ook
zeker voor het bieden van structuur en aandacht voor concentratie/
werkhouding. Dit vraagt in de klas al heel veel aandacht en is bij
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thuisonderwijs voor een deel van de leerlingen bijna onmogelijk gebleken. Er
is een traject opgestart om aan het groepsproces te werken. De leerkracht
heeft de toets geanalyseerd en zal de hiaten overdragen aan de volgende
leerkracht. Hier zullen we komend schooljaar hard aan gaan trekken middels
Snappet.
Groep 7 heeft naar verwachting gepresteerd. Snappet is in de periode van
thuisonderwijs als zeer prettig ervaren! De leerkrachten konden de
vorderingen van de leerlingen goed volgen.
Doelen vanuit het schooljaarplan
WIO en basisontwikkeling

Plan

WIO en Basisontwikkeling zijn uitgangspunten van de school. We willen
komend schooljaar de volgende doelen behalen:
 De doorgaande lijn door de school is gewaarborgd, al dan niet met een
nieuwe methode (WIO).


Leerkrachten geven inhoud/invulling aan WIO en Basisontwikkeling,
zoals gezamenlijk is afgesproken.

Acties die we in gang zetten:
 Helder hebben wat de uitgangspunten van WIO zijn

Do



Verkennen welke vaardigheden we leerlingen eigen willen laten maken



Leerlijn opstellen m.b.t. belangrijke vaardigheden



Een passende methode voor WIO zoeken



Groepsbezoeken gericht op uitvoeren



Overlegmomenten creëren of van en met elkaar te leren



In de kleutergroepen overlegmomenten creëren om thema's uit te
werken



Kennisoverdracht in de onderbouw



Uitbreiden en opzetten van spelend leren in de groep 3 en 4



Afstemming/ geleidelijke overgang creëren van spelend leren naar WIO



Bouwvergaderingen gericht op uitgangspunten/ vaardigheden helder
krijgen



Werkgroep WIO: overlegmomenten plannen



Opstellen van een leerlijn WIO in de groepen 5 t/m 8
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Check

Act



Op zoek gaan naar een passende methode



Bouwvergaderingen splitsen voor de groepen ½ en ¾ zodat zij
constructief kunnen overleggen



Ruimte en tijd creëren om spelend leren in groep 4 op te zetten



Overlegmomenten tussen groep 4 en 5 om een geleidelijke overgang te
creëren tussen spelend leren en WIO



Groepsbezoeken om in kaart te brengen hoe er wordt gewerkt



Bouwvergaderingen



Studiemoment: team informeren



Groepsbezoeken gericht op vaardigheden aanleren

2019.11.25
Op basis van de afgenomen klassenbezoeken is wel duidelijk geworden, dat
iedereen op eigen (goed bedoelde) wijze invulling geeft aan WIO. Tevens is
door alle collega’s gezamenlijk een vragenlijst ingevuld, waaruit nogal een
diversiteit naar voren kwam over de visie op WIO. De redenen hiervoor zijn
met name het ontbreken van kennis omtrent het goed geven van invulling aan
WIO en de tijd die het betreft om het voor te bereiden.
Samen is één standpunt geformuleerd (een methode die als leidraad fungeert
voor het geven van inhoud aan WIO). We willen daarbij zowel vaardigheden
als kennis aan bod laten komen. Momenteel worden methodes uitgezocht en
aangevraagd om uit te proberen.
2020.03.17
Op basis van onderzoek m.b.t. de opgevraagde methodes, het uitproberen
ervan en het maken van vergelijkingen heeft de werkgroep WIO een
presentatie in elkaar gezet, waarbij de methode Blink het uitgangspunt is
geweest. Deze methode heeft namelijk exact in zich, wat we graag wensen:
een geïntegreerde aanpak van wereldoriëntatie, waarbij een balans
aanwezig lijkt tussen kennis en vaardigheden. Groot voordeel hiervan is, dat
we de kenniskant van WIO op gaan vijzelen en daarbij de
onderzoeksvaardigheden die we al jaren in de school inbedden, gestructureerd
aan blijven bieden. Eén doorgaande lijn gaat daarmee geborgd worden in de
school, het is minder leerkrachtafhankelijk dan het nu is.
Op de laatste studiedag zijn de volgende besluiten genomen:
 Vanaf de start van schooljaar 2020-2021 gaan we in de groepen 4 t/m
8 aan de slag met de geïntegreerde versie van Blink.


Groep 3 houdt vast aan de thema’s van Veilig Leren Lezen en gebruikt
als bronnenboek “de Zaken van Zwijsen” om de thema’s meer inhoud
te geven



De groepen 1-2 gaan op de huidige voet verder met het werken
volgens de uitgangspunten van Basisontwikkeling.
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Waar nog een keuze gemaakt/beslissing over genomen moet worden, is, hoe
we in de groepen 6-7-8 omgaan met topografie. Hierover wordt dit schooljaar
nog een beslissing genomen.
2020.07.01
De methode Blink is besteld en wordt komend schooljaar geïmplementeerd.
Daarnaast zal er een leerlijn m.b.t. het aanleren van vaardigheden opgesteld
worden.
Bewegend leren

Plan

Bewegend leren is een vernieuwende manier om leerlingen zich op een
actieve manier te laten ontwikkelen. Enkele teamleden hebben in schooljaar
2018-2019 eerste initiatieven hiertoe ondernomen en zijn vervolgens
geënthousiasmeerd over dit onderwerp tijdens de Leerrijk!dag 2019.
Doelen voor het schooljaar 2019-2020:
 Eenduidigheid in het team over wat bewegend leren voor ons
betekent.


Leerkrachten laten zien en vertellen op welke wijze zij vanuit hun
beeldvorming inhoud geven aan bewegend leren.

Acties:
 Leerkrachten gaan zelf op zoek naar mogelijkheden op bewegend leren
in te zetten in hun lessen

Do

Check



Tijdens team- en bouwvergaderingen worden ervaringen uitgewisseld



De LIO- stagiaires doen onderzoek naar bewegend leren en zullen eind
2019-2020 met adviezen komen voor basisschool De Veste



Leerkrachten worden gestimuleerd op bewegend leren in te zetten



Leerkrachten gaan op eigen initiatief experimenteren



Bewegend leren komt regelmatig terug op vergaderingen om op deze
manier van en met elkaar te leren



De LIO-ers zullen hun onderzoek richten op bewegend leren



Notulen bouw- en teamvergaderingen



Onderzoeksverslag LIO- stagiaires
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Act

2020.03.17
We hebben in het team geïnventariseerd, op welke wijze er nu inhoud
gegeven wordt aan bewegen leren.
Wat opvalt is, dat er een verschil te zien is tussen de manier waarop dit in de
onderbouw vorm gegeven t.o.v. de bovenbouw.
In de bovenbouw is er discussie over wat nu bewegend leren is. De definitie
van bewegend leren is, dat je tijdens het nadenken beweegt en dat je je
antwoord ook geeft, terwijl je beweegt. Alle dingen die je dan op internet
leest (het rennen tussen het denken door), dan hebben we het niet over
bewegend leren. Het actief zijn is niet verkeerd, maar binnen de definitie van
bewegend leren slaan we de plank mis. Het vergt echter weinig verandering
om de plank wel te raken; dit zal dan ook een onderdeel van het
afstudeerproject van Noa en Anouk zijn.
In de onderbouw is de vorm van het bewegen en antwoord geven tegelijkertijd
erg lastig. Hier is het meer: als ze maar in beweging zijn, dan is dit een mooie
opmaat naar het bewegend leren in de oudere groepen.
Uit de gesprekken komen mooie ideeën en voorbeelden naar voren. De grote
vraag is wel, in hoeverre deze tot uitvoering gebracht worden.
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PDCA ZORGKLIMAAT
Ambities:
 De invulling van de zorg op basisschool de Veste is helder beschreven
 Groepsplanloos werken wordt de komende jaren geïmplementeerd
 Er is sprake van een doorgaande leerlijn
 Er wordt doelgericht gewerkt, waarbij de doelen afgestemd worden op de mogelijkheden van
de leerlingen
 Er ligt een duidelijk plan m.b.t. doublure (en kleuterverlenging)
 De grenzen m.b.t. het bieden van zorg zijn helder omschreven

Plan

De zorgstructuur is helder omschreven in het intern ondersteuningsplan. Dit geeft
leerkrachten een houvast. Ze weten hoe de zorg op school georganiseerd wordt.
De kennis van ouders wordt nu nog minimaal ingezet. We gaan wel in gesprek met ouders,
maar dragen nog te vaak een plan van aanpak aan i.p.v. dat we de kennis van de ouder
inzetten om tot een goede afstemming te komen.
Ditzelfde geldt voor de zorgleerling. Leerkracht en IB-er denken op dit moment na hoe een
leerling geholpen kan worden. Sporadisch worden er al kindgesprekken gehouden. Dit
willen we verder uitbreiden.
Ook willen we als school uitdragen dat we hoge verwachtingen hebben van leerlingen. Zij
worden steeds meer in het leerproces betrokken en worden middels de juiste feedback en
leerstof uitgedaagd om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. De leerlingen weten als steeds
beter aan welke doelen ze werken en wat voor hen lastig is en wat hen
gemakkelijk afgaat.
Voor leerlingen die op (meer) begaafd niveau functioneren hebben we naast de cognitieve
doelen ook helder welke vaardigheden we hen mee willen geven en wanneer we tevreden
zijn. Dit zal ook jaarlijks geëvalueerd moeten worden.
Naast het uitdagen van leerlingen, merken we ook we een aantal leerlingen in de
bovenbouw overvragen. De gestelde doelen zijn te lastig voor hen, waardoor ze weinig
succeservaringen op doen. In de komende periode willen we voor hen een passend
aanbod creëren door uit te gaan van de fundamentele doelen i.p.v. de streefdoelen. (Voor
een enkeling zullen we onder de fundamentele doelen zitten).
Tot slot zullen beide IB-ers steeds meer gericht zijn op de groep i.p.v. op het individu. Dit
uit zich in veelvuldig afleggen van groepsbezoeken, het anders inrichten van leerling- en
groepsbesprekingen (al in gang gezet) en het prikkelen van leerkrachten om anders naar
de groep/ een kind te kijken.
Acties:


Do

Het intern ondersteuningsplan wordt doorgenomen en bijgesteld op basis van
nieuwe ontwikkelingen
 De rol van ouders tijdens (zorg) gesprekken gaat veranderen. Ze krijgen meer
inbreng.
 IB-ers houden kindgesprekken met zorgleerlingen
 Gericht feedback geven op het leerproces wordt structureel toegepast
 Er liggen helder omschreven ambities.
 Doelen en ambities voor (meer) begaafde leerlingen worden vastgesteld.
 Er wordt een leerlijn opgesteld voor leerlingen in de bovenbouw met
uitstroomniveau pro/bk
 IB-ers richten zich op de groep.
 Het intern ondersteuningsplan wordt doorgenomen en door Cecilia bijgesteld op
basis van nieuwe ontwikkelingen
27



Check

Act

Tijdens oudergesprekken zullen ouders meer bevraagd worden. Wat kan uw kind
thuis al? Wat werkt thuis om uw kind aan het werk te krijgen? Heeft u zicht op hoe uw
kind tot leren komt etc. De IB-ers zullen dit tijdens de gesprekken waarbij zij aanwezig
zijn toe gaan passen. Ze nemen de leerkrachten hierin mee.
 Een enkele leerkracht houdt al kindgesprekken. Tijdens deze gesprekken worden
er ook eigen leerdoelen geformuleerd. Dit gaan we verder uitbreiden. De intern
begeleiders zullen ook 1-2 keer per jaar een gesprekje voeren met de 'zorgleerlingen'
om hen mee te nemen in hun leerproces.
 Feedback geven stond voor het schooljaar 2018-2019 gepland als
studiebijeenkomst. De kennis die hier opgedaan wordt, zal komend schooljaar steeds
meer structureel toegepast worden. Tevens zullen we in 2019-2020 scholing voor dit
onderwerp inkopen en de klassenbezoeken op dit onderwerp insteken.
 Aan het einde van het schooljaar worden er ambities bepaald voor het toets
moment 'midden' en in februari voor het toets moment 'eind.'
 Het beleidsstuk 'Levelwerk' wordt aangepast. Er wordt helder omschreven wat
onze ambities en doelen zijn voor leerlingen die op (meer) begaafd niveau presteren.
 Er zal een heldere leerlijn gecreëerd worden voor leerlingen die presteren op het
uitstroomniveau pro/bk, zodat leerkrachten in de bovenbouw meer houvast krijgen
t.a.v. het leerstofaanbod voor deze groep leerlingen.
 IB-ers zijn zich bewust van hun handelen en zijn m.n. gericht op de groep i.p.v. het
individu.
 Intern ondersteuningsplan gaat in 2019-2020 opnieuw naar de MR ter informatie
en wordt besproken.
 Na afloop van een oudergesprek wordt gevraagd naar hun ervaring m.b.t het
hebben van meer inbreng.
 Gesprekken met zorgleerlingen worden door de IB-ers in september/ oktober
ingepland.
 Er worden groepsbezoeken gepland m.b.t. feedback.
 Schoolbespreking en trendanalyses m.b.t. ambities en opbrengsten
 Het nieuwe beleidsstuk levelwerk is in oktober 2019 afgerond en wordt in de
MR besproken.
 In december 2019 ligt er een heldere uitwerking van de aangepaste leerlijn voor
leerlingen met uitstroomniveau pro/bk
 Tijdens het coördinatorenoverleg evalueren de IB-ers op het groepsgericht denken
en werken.
25 november 2019
Het intern ondersteuningsplan is aangepast en in het team besproken tijdens de
teamvergadering van 7-11-2019. Het herschreven plan is per email naar alle leerkrachten
verzonden en staat in sharepoint onder de map: groepen- IB.
De talentcoördinator heeft het beleidsstuk m.b.t. (hoog)begaafdheid herschreven op
eenzelfde wijze als de klimaten beschreven staan. IB-er en talentcoördinator hebben
samen ambities vastgesteld en dit is verder uitgewerkt. Het stuk dient nog in het team en
MR besproken te worden.
De leerlingengesprekken met zorgleerlingen worden verschoven naar januari (i.v.m. uitval
van één van de IB-ers).
De eerste ervaringen van de gesprekken met ouders over de ontwikkeling van hun kind
hebben we achter de rug en we mogen stellen dat er positief gereageerd wordt op het feit
dat we ouders actief mee laten denken over te stappen. Tegelijkertijd beseffen we wel,
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dat hier grenzen aan zitten. We hebben namelijk één ervaring, waarbij ouders eigenlijk zelf
helemaal invulling geven aan het onderwijs dat wij zouden moeten bieden aan hun kind.
Deze grenzen zullen we naar ouders toe moeten benoemen.
17 maart 2020
Tijdens de schoolbespreking hebben de leerkrachten de resultaten van hun groep
geanalyseerd. Daarnaast hebben ze bekeken hoe hun groep het heeft gedaan t.o.v.
eerdere prestaties. Deze resultaten zijn meegenomen in de trendanalyse. Hier zijn ook
de ambities m.b.t. leerresultaten in geëvalueerd. De conclusie is meegenomen in
het PDCA didactisch klimaat. Op basis van de prestaties op de midden toetsen, zijn er
ambities voor de eind toetsen gesteld.
Er is een studiemoment geweest in januari over procesgerichte feedback. Inge van de Ven
heeft leerkrachten adviezen en tips gegeven. Een aantal leerkrachten is hier al enthousiast
mee aan de slag gegaan. Tijdens de groepsbespreking van febr/maart hebben we
gekeken waar leerkrachten mee willen gaan oefenen. In april zal er een groepsbezoek
gepland worden.
Het lukt steeds beter om als IB-er op de groep gericht te zijn en minder op de individu.
Leerkrachten brengen leerlingen in tijdens de leerlingbespreking en voeren
oudergesprekken veel al zelfstandig. De groepsbespreking, groepsbezoeken en
tussentijdse overlegmomenten zijn veel meer gericht op het functioneren van de groep,
aanpassingen in het klassenmanagement etc.
Er is een protocol opgesteld m.b.t. doubleren, vertragen en versnellen. Dit wordt in
april/mei in het team en de MR besproken.
Het voeren van zorggesprekken is met enkele leerlingen gedaan. De vraag is of dit een
meerwaarde heeft... het zou veel effectiever zijn als dit structureel door de leerkracht
gedaan wordt. De gesprekken met specifieke leerlingen op het gebied van gedrag dragen
wel bij, omdat deze leerlingen ervaren dat dit door een breder team gedragen wordt i.p.v.
alleen de groepsleerkracht.
18 mei 2020
De beleidsstukken m.b.t. levelwerk/ (hoog) begaafdheid en doubleren worden in de
komende periode op de agenda van een teamvergadering en een MR vergadering gezet,
zodat ze komend schooljaar in gebruik genomen kunnen worden.
I.v.m. 'corona' hebben we ervoor gekozen om dit schooljaar geen groepsbezoeken meer in
te plannen. De groepsbezoeken die ingepland stonden, gericht op het geven van feedback,
worden komend schooljaar gedaan.
Er wordt dit schooljaar een begin gemaakt met het in kaart brengen van de doelen voor
meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit wordt in oktober-november 2020 afgerond, zodat
we hier ook gericht mee aan de slag kunnen in de groepen.
Tot slot zullen in juni in de groepen 2 t/m 7 de CITO toetsen afgenomen worden. Deze
toetsen worden op leerling-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd. We zijn er ons van
bewust dat de leerlingen in de afgelopen maanden een beperkt leerstofaanbod hebben
gehad. We kiezen er bewust voor om de toetsen wel af te nemen, zodat we een goed
beeld hebben van waar leerlingen staan en wat nodig is in het komende schooljaar om
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hiaten te voorkomen. De uitgebreide analyse wordt meegenomen in de overdracht. In
september wordt er een uitgebreide groepsbespreking ingepland.
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PDCA EIGENAARSCHAPSKLIMAAT
Ambities:
 Eigenaarschap bij kinderen is belangrijk om kinderen zelfstandig te leren functioneren en
hiermee ook klaar te stomen voor de maatschappij.
 Kinderen leren hierbij dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk/acties en handelen.
 Door eigenaarschap vergroten we de betrokkenheid van de leerlingen bij de schoolse taken en
sociaal.
 Leerlingen leren om eigen doelen te stellen, zodat ze zich ontwikkelen op hu n eigen niveau
 Leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces: dit kan ik al, dat nog niet,
dus... Ik wil dit leren, dus...
 Als leerkrachten dienen wij ons bewust te worden van de invloed van reflecteren op het
leerproces van leerlingen

Plan

Do

Check

In het schooljaar 2019-2020 gaan we een start maken met het inventariseren van
wat we op dit moment doen op het gebied van eigenaarschap. We gaan samen in
overleg hoe we dit verder uit kunnen breiden in de komende jaren.
Dit schooljaar wordt er gewerkt aan de volgende punten:
 Voeren van kindgesprekken
Om leerlingen nog meer te betrekken bij het eigen leerproces worden
er kindgesprekken gevoerd. De leerling krijgt de ruimte om in dit
gesprek aan te geven hoe hij of zij leert, wat de leerling graag wil
leren en wat hij/ zij nodig heeft om het doel te kunnen bereiken.
 Procesgerichte feedback
Om
het leren door leerlingen écht inhoud te geven, is het van groot belang dat
leerkrachten hun feedback vooral richten op het proces dat de leerlingen
doormaken. In 2018-2019 zijn de eerste aanzetten hiertoe gedaan door middel
van teamscholing. Leerkrachten hebben informatie gekregen over wat
procesgerichte feedback inhoudt en hoe je dit inzet. Aan het einde van het
schooljaar 2018-2019 wordt aan leerkrachten in het POP gesprek gevraagd aan
welk doel ze willen gaan werken. In 2019-2020 zal er concreet aan de slag
worden gegaan met coaching gericht op het gestelde doel.


Leerkrachten gaan op experimentele wijze aan de slag met het voeren
van kindgesprekken.
 Tijdens bouwvergaderingen worden ervaringen m.b.t. het voeren van de
gesprekken uitgewisseld.
 De IB'ers hebben zich verdiept in theorie in het voeren
van kindgesprekken en nemen dit mee in het voeren van gesprekken met
zorgleerlingen
 In de loop van het jaar nemen we met elkaar een besluit hoe we
de kindgesprekken vorm willen geven (denk aan doel, inhoud en frequentie)
 Studiemoment organiseren m.b.t. herhaling van de inhoud van
procesgerichte feedback
 Groepsbezoeken gericht op coaching
 Leerkrachten werken structureel aan het eigen leerdoel
 Feedback geven op het persoonlijke leerdoel van de leerkracht
 Groepsbezoeken
 Studiemoment in januari
 Bouwvergaderingen
 Opstartgesprekken in september
 Groepsbespreking in november
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Act

2019.11.25
Een eerste voorbeeld van het werken met kindgesprekken hebben we ervaren
tijdens de 10-minutengesprekken n.a.v. de opbrengsten van Zien. Een leerkracht
had een aantal leerlingen mee uitgenodigd om samen met hun ouders het gesprek
aan te gaan, om te delen hoe de leerkracht hen in de klas ziet. De directe feedback
die de leerlingen kregen in bijzijn van hun ouders was een meerwaarde, aangezien
voor iedereen direct helder was, waar de ontwikkeling zichtbaar/herkenbaar was en
welke aspecten nog de aandacht behoeven.
2020.03.17
Kindgesprekken
Een aantal leerkrachten voert met regelmaat kindgesprekken. Deze gesprekken zijn
gericht op het welbevinden van leerlingen en op leerdoelen. In een aantal groepen
werken leerkrachten met eigen leerdoelen van leerlingen. We hebben hier als team
nog geen concrete afspraken over gemaakt. Dit zal meegenomen worden in het
PDCA van 2020-2021.
Procesgerichte feedback
We hebben in januari een studiemoment over procesgerichte feedback
gehad. Tijdens deze bijeenkomst heeft Inge van de Ven theorie herhaald en heeft ze
praktische tips gegeven. Een aantal leerkrachten zijn hier enthousiast mee aan de
slag gegaan. Bij een aantal anderen is het op de achtergrond geraakt. Teamleden
vinden het wel nuttig en interessant. Het is dus belangrijk dat we het warm houden
en met regelmaat op de agenda zetten van een (bouw) vergadering.
In april/ mei zal er ook een groepsbezoek gedaan worden, gericht op feedback.
Verantwoordelijkheid
In de groepen 8 wordt een grote mate van zelfstandigheid/verantwoordelijkheid
van de leerlingen verwacht. Zij kunnen intekenen voor instructies en schatten zelf in
wat zij nodig hebben om een doel te bereiken. Leerkrachten en leerlingen zijn
enthousiast over deze manier van werken. Het is een duidelijk leerproces, waarbij
leerlingen in het begin nogal eens onderuitgaan. We geven ze deze kans, om zo te
kunnen leren. De leerprestaties in groep 8 zijn goed (aandacht voor spelling).
2020.05.18
Op 16 maart 2020 werden de scholen door de overheid gesloten door het virus
Corona. Als vrij snel hebben we thuisonderwijs opgestart. Dit heeft veel van
leerlingen en hun ouders gevraagd. Leerlingen hebben in deze periode geleerd om
zelfstandig leerstof te verwerken na een korte instructie (zonder de leerkracht om
zich heen). Ze hebben ervaren dat ze vragen moeten noteren en op een later
moment kunnen stellen. Daarnaast hebben leerlingen geleerd om zelf
verantwoordelijk te zijn voor datgene dat ze leren. We hebben ervaren dat dit voor
sommige kinderen heel prettig was en voor andere leerlingen behoorlijk lastig!
De komende weken staan in het teken van weer wennen op school, sociaal
emotionele ontwikkeling en het werken aan de cruciale doelen. Begin volgend
schooljaar zullen we in kaart brengen hoever de leerlingen staan als het gaat om
eigenaarschap en zullen we met het team verkennen wat we van leerlingen
verwachten qua vaardigheden. Deze verwachtingen zetten we uit op een leerlijn,
zodat er structureel aan gewerkt gaat worden. Daarnaast zullen er afspraken
gemaakt gaan worden over hoe we het eigenaarschap in gaan vullen (denk
aan kindgesprekken, eigen doelen, instructies etc).
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PDCA ICT-KLIMAAT
Ambities:
 Heldere verwachtingen wat we van leerlingen mogen verwachten m.b.t. ICT
 Een doorgaande lijn m.b.t. computervaardigheden van leerlingen
 Het creëren van een ondersteunende rol van ICT bij pedagogisch en didactisch klimaat
 Werken aan doelen van ICT
 Leerlingen bewust maken van het omgaan met social media

Plan

Er ligt nog geen ICT-plan op school, waarin de doorgaande leerlijn wordt beschreven. Hier
is wel behoefte aan. Het team wil graag werken aan de vaardigheden van kinderen. Om dat
goed te kunnen doen, is er een bepaalde basisvaardigheid bij leerkrachten nodig.
Daarnaast willen we leerlingen bewust maken van het omgaan met social media. Dit moet
structureel aan bod komen.
We gaan de volgende acties inzetten:
 Nadenken over de 'cruciale' vaardigheden/ het plaatsen van deze vaardigheden in
een leerlijn (2019-2020)
 Aandacht voor social media/mediawijsheid in de groepen 1-2 t/m 8 (2019/2020)
 Inventarisatie m.b.t. de devices die we tot nu toe inzetten en wat onze plannen
voor de komende jaren hieromtrent zijn (2019-2020)

Do

Check

Act



In teambijeenkomsten/ studiemoment wordt er aandacht besteed aan het
nadenken over de vaardigheden en leerlijn ICT.
 De leerlijn ICT wordt (stapsgewijs) geïmplementeerd.
 Er wordt (als hier behoefte aan is) scholing verzorgd in vorm van workshops (door
Kees).
 Er wordt tijdens een vergadering/ studiemoment afspraken gemaakt over hoe de
voorlichting m.b.t. social media jaarlijks aan bod komt in de klas. Gebruik maken van de
kennis op Besoyen (mediacoach die plan mediawijsheid heeft gemaakt!)
 Er wordt een studiemoment ingepland om na te denken over de vaardigheden die
we leerlingen mee willen geven/ creëren van een leerlijn
 Er worden in het schooljaar 2019-2020 workshops georganiseerd m.b.t. kennis en
vaardigheden van leerkrachten op het gebied van ICT.
 Er liggen in juni 2020 afspraken vast m.b.t. voorlichting
over Social media/mediawijsheid
2019.11.25
Het eerste moment om leerkrachten d.m.v. workshops een stap verder te krijgen als het
gaat om digitale geletterdheid en social media in het bijzonder heeft niet opgeleverd wat
we ervan hadden verwacht. Veel nieuwe kennis is niet aangeboden, leerkrachten bleken al
een stap verder te zijn dan wat er door future.nl kon worden geleverd.
Een inventarisatie is gemaakt m.b.t. de inhoud die leerkrachten geven aan
lessen social media. Deze is voorgelegd aan de teamleden
2020.05.27
De aandacht voor de cruciale vaardigheden is dit schooljaar niet schoolbreed aan de orde
geweest. We hebben te weinig mogelijkheden tot overleg gehad in de periode dat we
hieraan de aandacht wilden besteden.
Dit geldt ook voor de aandacht voor social media. Iedereen heeft op eigen wijze invulling
aan aandacht voor social media gegeven, naast het uitproberen van “Digidoeners”. We
trekken dit uitproberen door naar schooljaar 2020-2021 om uiteindelijk wel schoolbreed te
komen tot een leerlijn.
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Wanneer het gaat om de devices die we hier op school inzetten, hebben we helder in
beeld wat er is. De keuze is gemaakt om Snappet uit te breiden naar de groepen 5 /tm 8,
waarbij we direct ook het besluit hebben genomen om het hier bij te houden, aangezien
we het belangrijk vinden om de groepen 1-2 t/m 4 vooral handelende bezig te laten
zijn. Met deze uitbreiding denken we de komende jaren een ICT-dekking in de school te
hebben, die ons de mogelijkheden biedt om leerlingen digitaal voldoende voor te bereiden
voor hun vervolgstappen. Verder dan dit gaan we vooralsnog niet.
Inhoudelijk werken met Snappet heeft i.v.m. het thuisonderwijs een extra impact gehad.
Hadden we in eerste instantie de afspraak liggen om het werken met Snappet te beperken
tot rekenen en extra inoefening van spelling, hebben de leerkrachten dit uitgebreid met
taal en woordenschat. Op deze manier hebben ze de leerlingen digitaal kunnen begeleiden
op een breed gebied van de basisvakken.

34

HOOFDSTUK 2B SCHOLING
Activiteit

Deelnemers

Werkgroepen ter voorbereiding van doorgaande lijnen/evt. Nieuwe
methodes voor:
-WIO

Teamleden in werkgroep
conform vastgesteld
werkverdelingsbeleid 20192020

Evaluatie: Gedegen onderzoek door middel van ophalen van
informatie bij leerkrachten, vervolgens de mogelijkheden in de markt
in beeld gebracht, maken van keuzes, samen met het team een keuze
gemaakt voor een manier van werken.
Een voorbeeld van de manier waarop het maken van keuzes als team
gerealiseerd zou moeten worden.
Tot slot zijn afspraken gemaakt, hoe met de nieuwe methode in de
groepen 4 t/m 8 aan de slag te gaan. In schooljaar 2020-2021 wordt
WIO het belangrijkste onderwerp op de bouwvergaderingen.
Procesgerichte feedback
Teamscholing in samenwerking
-doorgaande lijn in de school
met Inge v.d. Ven
-teamleden zijn zich bewust van de waarde van procesgerichte
feedback
Evaluatie: Uitgaan van wat goed gaat, wat al loopt, wat al past bij de
manier van werken die leerkrachten toepassen en daar een aspect aan
toevoegen. Inge is weer uitstekend in staat geweest om op het gebied
van feedback geven een impuls aan het team te geven, opdat
leerlingen nadenken over hetgeen ze aan het doen zijn. Naast de
manier van het stellen van vragen, zijn ook werkvormen besproken die
op een simpele manier informatie geven over het al dan niet begrijpen
van (nieuwe) stof.
Vervolgscholing Kanjertraining: Als team ondergaan we de laatste
Teamscholing door medewerker
scholing in het gehele traject van de Kanjertraining.
van de Kanjertraining
Evaluatie: Het pedagogisch klimaat is in deze scholing centraal gesteld
en het is wederom goed om hier samen met een externe professional
die de kritische vraag stelt, over na te denken. Nieuwe werkvormen
zijn aangeboden die direct toepasbaar zijn in de groepen. Ook hebben
we het pestprotocol tegen het licht gehouden; enkele aanpassingen
zijn hierin gedaan.
Mediawijsheid: als team worden we geïnformeerd m.b.t. de
Teamscholing door future.nl en
mogelijkheden om lessen in mediawijsheid gestructureerd aan te
evt. Bente Hoekstra
bieden
Evaluatie: Deze scholing heeft niet gebracht wat we ervan
verwachtten. Het betrof slechts enkele voorbeelden die we zelf ook al
inzetten. Leerkrachten zijn dan ook dit schooljaar zelf aan de slag
geweest met het zoeken van lessen om hier invulling aan te geven. We
gaan hier in 2020-2021 op door om wel te komen tot een doorgaande
lijn in de school.
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HOOFDSTUK 3

KWALITEIT

OPBRENGSTEN IN EEN CYCLISCH PROCES
Trendanalyses
Tweemaal per jaar maken we een analyse op basis van de opbrengsten van de Citotoetsen uit
het Leerlingvolgsysteem. Van de Midden-toetsen hebben we als team een trendanalyse
gemaakt door de gegevens van de verschillende groepen op vier onderdelen (technisch lezen,
spelling, begrijpend lezen en rekenen) te analyseren en hier mogelijke oorzaken voor te
bepalen. Tevens zijn van de Cito Entreetoets (groep 7) en Cito Eindtoets (groep 8)analyses
gemaakt op basis waarvan leerkrachten in hun onderwijsplannen, de te stellen doelen en
uitwerking in de korte zorgcyclus het aanbod aanpassen op de behoeftes van de leerlingen.
OPBRENGSTEN: CITO EINDTOETS
Cito-score
2013
533.8

2014
535.8

2015
533.0

2016
531.7

2017
530.8

2018
538.1

2019
535.5

2020
-

Trendanalyse+conclusie.
Het is op zijn zachtst gezegd redelijk frustrerend om te zien, dat in de jaren 2015, 2016 en
2017 de tussenopbrengsten en de Drempeltoets van de groep 8 (in zijn geheel) een keurig
beeld vormt, dat leerlingen ook aangenomen worden op de niveaus zoals deze uit het LVS en
de Drempeltoets kwamen (en die prima overeen kwamen met elkaar!) en dat vervolgens de
eindopbrengsten van de Cito achterblijven bij het beeld dat we van de groep hadden.
De motivatie om nog eens in te spannen voor een goede Eindtoets lijkt voor meerdere
leerlingen een brug te ver te zijn geweest.
Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben we interventies gepleegd om met name de betrokkenheid
en concentratie van leerlingen vast te houden. De manier van werken (drieslagmodel) en
houding van leerlingen, Het geven van procesgerichte feedback en de bewustwording van de
leerlingen om tot aan het eind van het schooljaar hard te blijven werken heeft tot resultaat
gehad dat de groepen 8 een goede afsluiting van hun basisschooltijd hebben gehad. Deze
hebben we in verband met het niet doorgaan van de Eindtoets niet met getallen kunnen
staven. Echter, de leerlingen zijn uitgestroomd volgens verwachting naar het voortgezet
onderwijs. De gemiddelde uitstroom lag tussen VMBO-T en Havo.

WELBEVINDEN LEERLINGEN EN PERSONEEL
Het welbevinden van de leerlingen wordt jaarlijks meegenomen in het Leerlingvolgsysteem
voor sociaal emotionele ontwikkeling. Dit schooljaar is Zien door alle leerkrachten van de
groepen 1 t/m 8 ingevuld. De leerkrachten van groep 1-2 hebben daarnaast nog onderdelen
van Kijk! Ingevuld. Opvallende leerlingen zijn door de leerkracht met de IB-er en daar waar
nodig, ook met ouders besproken. In zijn algemeenheid is het beeld dat de kinderen van de
school schetsen, positief.
Leerkrachten hebben ook dit schooljaar weer aangegeven, dat de werkdruk op onze school
hoog is. Met name de Coronatijd heeft een flinke wissel op mensen getrokken: in heel korte
tijd werd er vanuit alle hoeken (overheid/bestuur en ouders) veel van hen verw acht.
Desondanks zijn teamleden erg gemotiveerd om hard te werken voor de school. In de bijlage is
de analyse van de Quickscan 2019 opgenomen.
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Aan het eind van het schooljaar hebben we als team wederom nagedacht over inzet van
werkdrukverlagende middelen. De keuze is gemaakt om de extra in te zetten financiën toe te
voegen aan de formatie en vervolgens inzichtelijk te maken, hoe iedereen hiervan profiteert.
Voor 2019-2020 hebben we dit nog inzichtelijker proberen te maken: aangegeven is, op welke
wijze we als team trachten de werkdruk te verlagen en hoe we de financiële middelen (die in
de formatie verweven zitten) inzetten om iedereen tijd te geven voor het wegwerken van
administratie (dit wordt namelijk steeds als een van de aspecten genoemd die als
werkdrukverzwarend ervaren worden). Het overzicht is als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
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HOOFDSTUK 4

ALGEMENE EVALUATIEZAKEN

LEERLINGGEGEVENS
Leerlingenaantallen
Teldatum
01.10.11
01.10.12
01.10.13
01.10.14*
01.10.15
01.10.16
01.10.17
01.10.18
01.10.19

Leerlingenaantal
272
265
239
282
267
262
243
237
244

* Het aantal leerlingen op 01.10.2014 is een optelsom van bs de Hooght en bs Jacinta; vanaf

01.10.2015 betreft het leerlingenaantal van De Veste.
Trendanalyse/conclusie:
De afgelopen jaren is een redelijk stabiel beeld zichtbaar. Het blijft in het dorp toch een
kwestie van aanwas die ieder jaar weer wat afwijkt. De komende jaren geven prognoses aan
dat er weer meer leerlingen zullen komen. We merken daarnaast dat er ook me er zij-instroom
is dan we gewend zijn; veel te koop gestelde huizen worden door jonge gezinnen aangekocht,
waardoor er ook in de hogere groepen regelmatig leerlingen bijkomen.
Leerlingengewicht
Het volgende schema geeft een overzicht van de afgelopen jaren v.w.b. het gewicht van de
leerlingen met daaraan gekoppeld het percentage op het totale leerlingenaantal.
Teldatum

Gewicht 0.0

Gewicht 0.30

Gewicht 1.20

Totaal

01.10.13
01.10.14
01.10.15
01.10.16
01.10.17
01.10.18
01.10.19

232
273
254
246
227
221

5
6
10
13
14
13

2
3
3
3
2
3

232
282
267
262
243
237
244

Trendanalyse en conclusie:
Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt aan ouders niet meer gevraagd om het opleidingsniveau.
Het leerlinggewicht werd daarop berekend, dus met het wegvallen van deze informatie, is er
ook geen leerlinggewicht meer te berekenen. Het schoolgewicht wordt dan ook het CPB o p
een andere wijze berekend (meerdere sociale factoren worden meegenomen) en wordt door
de overheid aan onze school gekoppeld: er zijn nauwelijks ouders die lager dan een
mavodiploma hebben.
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Het schoolgewicht heeft met onze populatie weinig tot geen invloed op ons onderwijs.
Uiteindelijk zullen we toch naar de (individuele) leerlingen moeten kijken om het aanbod zo
optimaal mogelijk op hem/haar af te stemmen.
Om niet alleen meer uit te gaan van het schoolgewicht voeren we vanaf schooljaar 2018-2019
een uitgebreid overzicht van de leerlingenpopulatie in, waarbij we op een breed scala van
onderwerpen onze populatie in beeld brengen. Door dit jaarlijks te doen krijgen we informatie
of we de manier van werken in stand kunnen houden dan wel aanpassingen aan ons onderwijs
moeten doen. In de bijlage is deze “leerlingenpopulatie 2019-2020” toegevoegd.

PERSONEELSGEGEVENS
Mutaties personeel
In het schooljaar 2019-2020 zijn weinig mutaties geweest.
Naar het schooljaar 2020-2021 is er sprake van een beetje ruimte in de formatie. Deze vullen
we op met het aanstellen van een zij-instromer.
Vooralsnog hebben we geen klagen over het geven van invulling aan onze formatie. We
merken wel dat het tijdelijk oplossen van afwezigheid/ziekte onder leerkrachten lastig op te
vullen is. Het lijkt dat ook nu de krapte op de markt ons parten gaat spelen. En dan hebben we
het nog niet eens over het moment dat een griepgolf heerst.
Stagiaires in de school
Door het schooljaar heen is een aantal stagiaires van verschillende onderwijs instellingen bij
ons op school actief geweest:
- 5 studentes van de Pabo (van wie 2 LIO-ers, die aan het eind van het schooljaar hun
diploma hebben behaald).
- Vanaf halverwege het schooljaar een serieuze kandidaat om als zij -instromer aan de
slag te gaan. Een assessment heeft aangetoond dat hij er klaar voor is (en volgend
schooljaar hier op school dan ook aan de slag gaat).
Deze studenten/leerlingen zijn door verschillende leerkrachten en de basisschoolcoach
ondersteund, op weg geholpen en uiteindelijk met een eindverslag op scho ol geëindigd.
We durven te stellen dat we de ondersteuning in de groepen door het inzetten van studenten,
een welkome aanvulling is: we hebben meer handen in de groep, waardoor er meer
gedifferentieerd gewerkt kan worden. Daarnaast zijn de SOP’s die de LIO-stagiaires uitvoeren
(tweemaal op het gebied van bewegend leren) een verrijking voor de ontwikkeling van onze
school.
Ziekteverzuimpercentage

ziekteverzuimpercentage

’15‘16
13%

’16-‘17

’17-‘18

’18-‘19

’19-‘20

4,5%

13,3 %

10,3%

2,9%

Trendanalyse+conclusie.
We hebben dit schooljaar de trend van hoog ziekteverzuim doorbroken. Gelukkig hebben we
maar te maken gehad met 1 langdurig zieke, met daarnaast nauwelijks zieke leerkrachten. Ook
tijdens de Coronaperiode hebben we gelukkig nauwelijks afwezige collega’s gehad. Daar waar
we wel leerkrachten moesten vervangen, hebben we het gelukkig steeds kunnen opvangen.
We hebben daarbij het grote geluk gehad van LIO-studenten en een vaste invalkracht in de
school die ervoor gezorgd hebben, dat we geen groepen naar huis hebben hoeven sturen.
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CONTACT MET MR
De MR is dit schooljaar 7 keer bijeen geweest en heeft zich over met name de verplichte
activiteiten gebogen. De periode van Corona hebben we daarnaast als groot onderwerp naast
de verplichte activiteiten gehad. Op basis van de ervaringen afgelopen schooljaren is er ook dit
jaar gewerkt met een jaarplanning, zodat helder was wat minimaal aan bod diende te komen.
De vergaderingen zijn steeds voorbereid door de secretaris van de MR en de directeur.
In de MR wordt op een prettige manier gewerkt en gepraat: er is respect voor ieders mening,
er wordt constructief meegedacht, ideeën worden meegenomen/opgenomen in de manier van
werken in de school.
Als bijlage is het jaarverslag van de MR toegevoegd.

CONTACTEN MET “OMGEVING”.
Dit schooljaar hebben de leerlinggerichte contacten zich met name gericht op de volgende
externe instanties:
- Samenwerkingsverband; de IB-ers hebben contact met het IB-netwerk gehad op niveau
van het samenwerkingsverband en op bestuursniveau.
- Structureel is door de IB-ers en directeur overleg gepleegd met de
jeugdverpleegkundige van de GGD en de Ambulante begeleider middels het zorgteam.
- Diverse malen zijn ouders doorverwezen naar de jeugdarts. De verwijzingen voor
onderzoek en ondersteuning in de thuissituatie (contact met team Wijz) verlopen via
haar.
- Een aantal leerlingen kwam volgens de richtlijnen van ONL in aanmerking voor
onderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. Deze leerlingen zijn in overleg met de
ouders daartoe aangemeld en werd vervolgens een behandelaar toegewezen. Wij
hebben inmiddels ONL-behandelaars actief op school. Onder begeleiding van de GZ
psychologen die samen met de ONL-behandelaar, de ouders en de leerkrachten twaalf
wekelijks de vorderingen en afspraken evalueert.
- Er is afstemming gezocht met externe RT-ers die buiten school met leerlingen werken,
dit is ook gedaan voor enkele leerlingen die logopedie, fysiotherapie, MRT of andere
begeleiding buiten school krijgen. Met een van de externe RT-ers hebben we
inhoudelijk contact gehad over de te stellen doelen, op basis waarvan de
ondersteuning voor desbetreffende leerlingen plaatsvindt.
- Met collega scholen zijn contacten geweest aangaande uitwisseling materiaal,
gebruikers-ervaringen met methodes en overdracht van leerlingen door verhuizing /
schoolwisseling.
- Een aantal externe contacten zijn gelegd ter verrijking van het onderwijs:
gehandicapten, verkeersexamen, bibliotheek, schoolontbijt, musea.
- De leerkrachten van de groep 1-2 hebben een aantal keer per jaar contact met
collega’s uit de voor- en vroegschoolse educatie.
- De intern begeleider van 1-2 heeft contacten gehad met PSZ en KDV voor de warme
overdracht naar groep 1. Overdrachtsgesprekken worden door de Schat en de IB-er van
school samen met ouders gehouden.
- Er is contact geweest met de Fono-poli, Libra en taalklas, over de ontwikkeling en
voortgang van leerlingen.


Oudergericht. (contact/overleg, betrokkenheid, samenwerking)
- Informatieavonden aan het begin van het schooljaar om kennis te maken met
leerkracht, lesmethoden etc.
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-

-



Informatieavond met als onderwerp het sociaal-emotioneel volgsysteem “Zien”. Een
extern deskundige heeft ouders meegenomen in de manier van werken met “Zien”,
opdat ze tijdens de 10-minutengesprekken al voorinformatie hebben ontvangen. De
aanwezig groep ouders was helaas niet erg groot (50), waardoor tijdens de 10 minutengesprekken toch nog vaak kort uitleg over de manier van kijken en denken
gegeven moest worden.
Verschillende inloopmomenten naar aanleiding van thema’s en projecten die
behandeld zijn.
Tentoonstelling als presentatie van een thema binnen WIO.
Tien minuten gesprekken n.a.v. het observatie-instrument Zien (in november)
rapporten (in maart). Aan het eind van het schooljaar zijn alle ouders uitgenodigd voor
een oudergesprek, omdat de gesprekken in maart vervallen zijn (i.v.m. de maatregelen
omtrent het Corona virus)
Twee open ochtenden voor nieuwe ouders, een woensdag- en zaterdagochtend. De
aanloop was op beide ochtenden goed.
Samenwerking met OV in diverse werkgroepen. Deze ouders hebben veel werk verzet
voor school. Bij festiviteiten mogen we op hulp en betrokkenheid van de ouders
rekenen.
Hulp van ouders bij lezen, vervoer bij projecten, excursies.

Organisatiegericht. (bso, kdv, psz, vo, scholen, parochie)
KDV en PSZ:
- Leerlingen die vanuit de KV en PSZ bij ons op school zijn gekomen, hebben een
overdrachtsformulier meegekregen, zodat wij op school van de belangrijkste zaken op
de hoogte zijn. Kinderen die van De Schat komen zijn ook nog doorgesproken in een
gesprek waarbij leidsters, ouders en IB-er van school aanwezig waren;
VO:
- Er heeft een warme overdracht plaatsgevonden tussen het VO en de leerkrachten van
groep 8. Deze is in het kader van het niet afnemen van de Eindtoets erg belangrijk
geweest en heeft dan ook extra tijd gekost.
- De open dagen worden door de leerkrachten bezocht om op de hoogte te blijven van
de ontwikkelingen aldaar.
- Leerkrachten hebben de POVO-bijeenkomst bijgewoond.
Scholen:
- Er is regelmatig contact met onze collega-scholen binnen de stichting als het gaat om
uitwisselen van materialen en kennis (leerkringen).
- Wanneer er een leerling vertrekt naar een andere basisschool wordt er zorggedragen
voor een goede overdracht middels een onderwijskundig rapport en indien nodig een
gesprek betreffende de leerling.
- In het kader van contacten met bs de Brug (andere school in het dorp) is de eerste
samenwerking gerealiseerd. De activiteiten rond 4 en 5 mei, overdracht van leerlingen
en zorgen rondom de eerste taalontwikkeling van veel leerlingen in Waspik liggen
hieraan ten grondslag. Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus heeft de
samenwerking/overleg op een laag pitje gestaan, maar het voornemen is wel gemaakt
om hier komend schooljaar mee verder te gaan. Het is de bedoeling om in de toekomst
elkaar meer te ontmoeten en hier en daar samenwerking te realiseren.
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HOOFDSTUK 5

DIVERSE BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn niet op papier uitgewerkt. Ze worden als digitale bijlage bij het aanleveren
van het schooljaarverslag 2019-2020 verstrekt.

Bijlage:
Bijlage:
Bijlage:
Bijlage:
Bijlage:
Bijlage:
Bijlage:
Bijlage:

Schema kwaliteitszorg algemeen
Schema kwaliteitszorg schematische weergave
Waarderingskader inspectie en ambities voor evaluatie
Trendanalyse Cito Eind van technisch- en begrijpend lezen, spelling, rekenen
Leerlingenpopulatie 2019-2020
Inzet werkdrukverlagende middelen
Analyse Quickscan, afgenomen in november 2019
Jaarverslag MR schooljaar 2019-2020
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