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Datum 12-05-2020

Inleiding In dit jaarplan staan de 4 hoofddoelen van schooljaar 2020-2021 beschreven.

Wij richten ons dit jaar op:

-De sociaal emotionele ontwikkeling.

-Het klasdoorbroken werken.

-Zicht op ontwikkeling

-De leerlijnen zijn leidend in het geven van onderwijs.

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze keuzes. Daarna werken
we de belangrijkste aandachtspunten nader uit.

In de uitwerking is te lezen:

-Het doel waar aan gewerkt gaat worden.

-De huidige situatie en de aanleiding.

-Welke actie's er ondernomen gaan worden.

-Hoe dit is weggezet in de jaarkalender.

-Welke externe partijen worden ingezet.

-Wie eindverantwoordelijk is voor het jaardoel.

-Welke consequenties het heeft voor de organisatie.

-Evaluaties.
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School & omgeving

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

Functies [namen / taken] Directeur: Martine van der Berg 
Intern begeleider: Michelle van der Meer 
Taalspecialist: Judith Bueninck 
Rekenspecialist: Michelle van der Meer 
Coördinator sociaal emotionele ontwikkeling: Yagmur Kayabasi 
Onderwijsinhoudelijke werkgroepen: 
-Sociaal emotionele ontwikkeling 
-Rekenen 
-LZM 
-Da Vinci

Twee sterke kanten Werken in een professionele cultuur 
Werken vanuit een missie en een visie (ontwikkelingsgerichte
gemeenschapsschool)

Twee zwakke kanten Jong team. 
Tussentijds leerlingverloop.

Twee kansen Vergroten leerlingenaantal door profileren 
Inzet onderwijsondersteuning in 20-21

Twee bedreigingen Klein team (kwetsbaar) 
Schoolwisseling leerlingen na invoeren 5 gelijkde dagen model.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Klasdoorbroken werken op gebied van rekenen. 
Invoeren methode technisch lezen. 
Invoeren methode sociaal emotionele ontwikkeling. 
Leerlijnen leidend in het onderwijsaanbod.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

9 16 21 19 16 20 17 15 133

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

Deze aantallen zijn gebaseerd op 1 oktober 2019.

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 9 (1 mannen en 8 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (0 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 32

Aantal nieuwkomers 25

Aantal BHV-ers 4
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Pedagogisch
handelen

De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale
competenties

groot

GD2 Didactisch
handelen

De leraren plannen hun handelen m.b.v. informatie die ze over
leerlingen hebben

groot

GD3 Didactisch
handelen

De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het
beoogde eindniveau van de leerlingen

groot

GD4 Resultaten De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden

groot
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Uitwerking GD1: De leraren oefenen met de leerlingen de ontwikkeling van sociale competenties

Thema Pedagogisch handelen

Resultaatgebied Sociaal emotionele ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding De huidige methode in niet effectief (past niet bij onze huidige visie en de
kenmerken van ons pedagogisch handelen), ook niet na nieuwe aanpassingen
die zijn doorgevoerd.

Afgelopen schooljaar hebben we te maken gehad met dermate overschrijdend
gedrag van leerlingen dat het huidige gedragsprotocol en methode niet bleek te
voldoen. Conclusie na het evalueren van het protocol en methode : Nieuwe
methode aanschaffen die past bij de huidige visie en kenmerken van ons
pedagogisch handelen en populatie.

Gewenste situatie (doel) Schoolbrede aanpak op het gebied van SEO resulteert in een doorgaande lijn. 
Duidelijkheid over schoolnormen en waarden. (zo doen wij dat hier) 
Ongewenst gedrag moet verminderen.

Activiteiten (hoe) 2 leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het zoeken van 2 schoolbrede
methodes voor SEO 
Tijdens werksessie en pilots in de groepen wordt er teambreed een keuze voor
1 methode gemaakt. 
Aanschaf nieuwe methode en scholing 
Implementeren nieuwe methode 
Inzet burgerschapsvorming in alle klassen. (Terra Nova spelen in de groepen,
met ouders en externe partijen)

Consequenties organisatie Werkgroep formeren 
4 tot 6 bijeenkomsten plannen in de jaarkalender 
Doelen op het verbeterbord

Consequenties scholing Scholing plannen in de jaarkalender

Betrokkenen (wie) werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling en team

Plan periode wk 37, 41, 45, 5, 9 en 14

Eigenaar (wie) Werkgroep SEO

Kosten (hoeveel) Onbekend

Meetbaar resultaat Gewenst gedrag verminderd bij leerlingen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Jaarplan jaarbord in mei

Borging (hoe) Werkgroep SEO maakt ambitiekaart.
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Uitwerking GD2: De leraren plannen hun handelen m.b.v. informatie die ze over leerlingen hebben

Thema Didactisch handelen

Resultaatgebied Afstemming van didactisch handelen.

Huidige situatie + aanleiding Datamuur is blokgerelateerd. Te veel afgestemd op de cyclus van de methode.
1 leerkracht is al een pilot gedraaid in schooljaar 19-20. Zij is aanjager voor het
team in schooljaar 20-21 
De datamuren wisselen te snel en doelen zijn te klein.

Zicht op ontwikkeling wordt weggeschreven in Leeruniek. (analyse Cito-
toetsen, analyse bloktoetsen) Voor de kleine cyclus zijn in schooljaar 19-20
criteria vastgesteld door het team. Het team heeft gebruik gemaakt van
verschillende theorieën en formats. 
Actie's n.a.v. observaties van lessen plannen over een langere termijn, waarbij
de leerlingen op basis van onderwijsbehoefte ondersteuning krijgen verbeteren
zodat ze voldoen aan de kaders van de inspectie.

Gewenste situatie (doel) Leerlingen krijgen zicht op de leerlijn van verschillende domeinen. 
(Waarom leren we dit, waar sta ik op de leerlijn, waar werken we naartoe en
wat heb ik daarvoor nodig) 
Adaptief onderwijs bieden op basis van onderwijsbehoefte.

Activiteiten (hoe) Aanjager neemt team mee in haar bevindingen 
Externe (Bazalt LZM) inhuren voor training, begeleidingen observaties) 
Datamuren over langere termijn ontwikkelen a.d.h.v. Rekenmuur van Bareka en
de visuele leerlijnen van Gynzy. 
Formats voor de kleine cyclus bepalen (eenzelfde taal spreken)

Consequenties organisatie Trainingen inplannen met Bazalt 
Werksessies inplannen met het team voor ontwikkeltijd (datamuren, kleine
cyclus) 
Data afstemmen voor observaties van Bazalt in de groepen.

Consequenties scholing Team professionaliseren door training Bazalt

Betrokkenen (wie) werkgroep lzm en team

Plan periode wk 39, 43, 2, 11 en 23

Eigenaar (wie) Werkgroep LZM

Meetbaar resultaat Leerlingen kunnen leerproces verworden a.d.h.v. leerlijnen. Wat heb ik gedaan,
wat heb ik nodig gehad, waar sta stond ik en waar sta ik nu. 
Leerkracht laten zien dat zij meer inzicht hebben in de leerlijnen op
verschillende domeinen. Hierdoor kunnen zijn efficiënter bijstellen van de
ondersteuning.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei jaarplan jaarbord 
Retrospective halfjaarlijks

Borging (hoe) Ambitiekaart opstellen datamuren over langer termijn met verschillende
domeinen. 
Kwaliteitskaart opstellen voor kleine cyclus.

De Tuimelaar

Jaarplan 2020 - 2021 7



Uitwerking GD3: De leraren zorgen ervoor, dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van
de leerlingen

Thema Didactisch handelen

Resultaatgebied Groepsdoorbroken werken op gebied van rekenen.

Huidige situatie + aanleiding Het jaarklassensysteem wordt gevolgd. Er zijn pilots gedraaid in groep 3-4-5-6-
7 met klasdoorbroken werken. De bevindingen zijn gedeeld en als positief
ervaren. 
De aanleiding voor dit jaardoel is om beter tegemoet te komen aan de
onderwijsbehoefte van de leerlingen, ook als die verder voor / terug lopen dan
de groepsleerlijn.

Gewenste situatie (doel) De resultaten van de leerlingen gaan omhoog (methode en Cito). 
Leerlingen zijn gemotiveerd aan het werk op eigen niveau. 
Schoolbreed klasdoorbroken werken waarbij het volgen van de leerlijnen
(datamuren) leidend zijn.

Activiteiten (hoe) Data plannen voor training met Bazalt (gekoppeld aan jaardoel 2 datamuur) 
Leerlingen op basis van prestaties herindelen waar nodig (intern begeleider
samen met de leerkrachten) 
In Parnassys het digitale stuk op orde hebben voor het invoeren van resutaten
en voor het digitale rapport.

Consequenties organisatie Schoolbreed op vaste tijden rekenen aanbieden. 
Wisselmoment voor de leerlingen inlassen.

Consequenties scholing Data inplannen voor professionalisering

Betrokkenen (wie) werkgroep lzm en team

Plan periode wk 38, 43, 2, 11 en 24

Eigenaar (wie) Werkgroep LZM

Meetbaar resultaat Resultaten gaan omhoog op gebied van rekenen op zowel methode- als Cito-
toetsen. 
Resultaten zijn realistisch, passen bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen
(onderpresteren)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei jaarplan jaarbord 
Retrospectives halfjaarlijks

Borging (hoe) Ambitiekaart op gebied van klasdoorbroken werken.
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Uitwerking GD4: De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingenpopulatie verwacht mag worden

Thema Resultaten

Resultaatgebied Eindresultaten liggen op 1f - 1 s niveau.

Huidige situatie + aanleiding Er zijn kwaliteitskaarten gemaakt voor schoolanalyses (zicht op ontwikkeling).
Hierin zijn is de grote- en kleine cyclus en dagevaluaties opgenomen.De criteria
hiervoor zijn op bestuur en schoolniveau vastgesteld. 
De opbrengsten van rekenen en taal liggen onder de gestelde norm. In
schooljaar 19-20 hebben we Verhallen Logo 3000 schoolbreed ingezet en op
gebied van rekenen pilots gedraaid met klasdoorbroken werken en leerlijnen
volgen m.b.v. datamuren en formatieve feedback. 
De ambitie met betrekking tot de uitstroom is VMBO theoretische leerweg. 
De opbrengsten die onder de gestelde norm liggen en eigenaarschap bij
leerkrachten op gebied van referentieniveaus zijn aanleiding voor het stellen
van dit jaardoel.

Gewenste situatie (doel) De resultaten liggen ten minste op 1f en 1 s niveau 
Eigenaarschap bij leerkrachten op de referentieniveaus 
gestelde normen worden behaald 
zicht op ontwikkeling door kennis van leerlijnen, datamuren over een lagere
termijn op verschillende domeinen en de kleine cyclus waardoor er
doelgerichter gewerkt gaat worden.

Activiteiten (hoe) Data vaststellen voor professionalisering (Bazalt) Leerlijn volgen 
Zichtbaar maken van leerlijnen in de groepen m.b.v. datamuren. (procesgericht)
Werksessies inplannen voor ontwikkeltijd teambreed. 
Eigenaarschap op referentieniveaus realiseren door teammomenten in te
plannen waarbij gezamenlijk ontwerpen, lesbezoek en feedbackgesprekken
essentieel zijn.

Consequenties organisatie Geen

Consequenties scholing Externe expertise in de school halen (Bazalt LZM)

Betrokkenen (wie) werkgroep lzm en team

Plan periode wk 39, 44, 4 en 25

Eigenaar (wie) Werkgroep LZM

Meetbaar resultaat Resultaten liggen op/boven de gestelde normen. 
Gemiddelde uitstroom ligt op het niveau VMBO theoretische leerweg 
Leerlingen kunnen proces benoemen en hebben zicht op hun eigen
ontwikkeling 
Leerkrachten laten expertise en eigenaarschap zien door leerlijn volgend te zijn,
referentieniveaus te benoemen en te behalen en hebben zicht op de
ontwikkeling door het maken van analyses en plannen van acties op langer en
korter termijn die ondersteunend zijn aan de onderwijsbehoefte van de leerling.
Hierbij maken zij gebruik van formatieve feedback.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Mei jaarplan jaarbord 
Retrospectives hafjaarlijks

Borging (hoe) Het maken van een ambitiekaart voor het werken met referentieniveaus, later
vastleggen in een kwaliteitskaart
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Kengetallen - Leerlingen

Omschrijving

Aantal leerlingen totaal (einde cursusjaar) 135 zwak / matig

Aantal leerlingen eraf (loop cursusjaar) 32 zwak / matig

Aantal leerlingen erbij (loop cursusjaar) 30 zwak / matig

Aantal verwijzingen naar SO-SBO 2 (ruim) voldoende

Op basis van de prognose die gemaakt is zouden er nu 138 leerlingen op OBS De Tuimelaar moeten zitten. Dit is niet
het geval. Er zijn veel leerlingen tussentijds vertrokken. 4 leerlingen zijn in het begin van het schooljaar overgestapt
n.a.v. het vertrek van een leerkracht. 8 leerlingen vertrokken wegens een verhuizing naar andere deelgemeente van
Rotterdam of elders. 2 leerlingen zijn vertrokken n.a.v. een schorsing. 3 leerlingen zijn na het vertrek van de
geschorste leerlingen ook vertrokken naar dezelfde school binnen Hoogvliet. 15 leerlingen stromen uit in groep 8 naar
het VO.

Het is in schooljaar 20-21 belangrijk dat de school zich gaat profileren om het leerlingenaantal te laten groeien.
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Leren zichtbaar maken Lindie de Bont Bazalt

Scholing voor toepassen van de methode voor sociaal
emotionele ontwikkeling

MT en
Leerkrachten

Geplande zelfevaluaties

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Zelfevaluatie Team Tuimelaar gestuurd
door de IB

december 2020 en
juli 2021

Geen

Evaluatie resultaten op school- , groeps- en
leerlingniveau (CITO LVS)

MT en Leerkrachten februari 2021 en juni
2021

Geen

Evaluatie resultaten op school- , groeps- en
leerlingniveau (Methodetoetsen)

MT en Leerkrachten oktober 2020 en
maart 2021

Geen

Groepsgesprekken MT en Leerkrachten Oktober 2020 en
maart 2021

Geen

Jaarplan - jaarbord MT en Leerkrachten Mei 2021 Geen

Halfjaarlijks retrospectives MT en Leerkrachten december 2020 en
juli 2021

Geen

Geplande vragenlijsten

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Vragenlijsten sociaal emotionele ontwikkeling Leerkrachten Oktober 2020 en maart 2021 Geen

Sociogrammen Leerkrachten Voor elke vakantie Geen
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Overige zaken

Huisvesting Geen acties dit schooljaar

TSO-BSO Voor de naschoolse activiteiten werken wij samen met Lekker Fit.

Sponsoring Groene tuin aanleggen. Sponsoring vanuit SHELL.

MR De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar.

Overig Doorloopdag georganiseerd vanuit Stichting BOOR Themaonderzoek
georganiseerd vanuit de Onderwijsinspectie.
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