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Inleiding Leerlingen.

De leerlingen wonen voor een groot deel in een achterstandswijk, en komen
voor (naar schatting) 80% uit gezinnen waar veel (complexe) zorgen zijn
(schoolweging: . De gezinssamenstelling is veelal anders dan het twee-ouder
gezin. Menig gezin staat permanent in de overlevingsstand, en heeft daardoor
weinig aandacht voor kansen en mogelijkheden in de directe omgeving.
Leerlingen zijn meertalig met Nederlands als tweede taal, hebben een
gebrekkige woordenschat of groeien op in taalarme gezinnen. Veel kinderen
worstelen met de verschillen tussen de cultuur (waarden, normen) op school en
thuis. Ze ervaren veel sociaal-emotionele problemen. De school is voor hen in
elk geval een veilige plek, waar je gezien en gerespecteerd wordt. De leerling-
prognose voor de komende jaren is positief. De school kan groeien tot 180
leerlingen.

Leerkrachten.

De leeftijden van de leerkrachten en de duur van aanstelling bij De Tuimelaar is
zeer gevarieerd. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de samenstelling
van het team. Het is nu een heterogeen en lerend team dat samen een stevig
draagvlak creëert op basis van wederzijds vertrouwen. Men beschikt over
verschillende soorten kennis, talenten en expertises. Men staat open voor
elkaar. De gesprekken over pedagogiek en didactiek zijn scherp; een lid van
het team typeerde dat als ‘liefdevol schurend’. Leerkrachten worden regelmatig
geconfronteerd met pedagogische dilemma’s die bijvoorbeeld te maken kunnen
hebben met een botsing van de opvattingen over opvoeding en onderwijs. Als
medewerker van De Tuimelaar deel je de uitgangspunten van de school terwijl
er ook begrip kan zijn voor de opvattingen van ouders die daar haaks op staan.
Het is een klein team dat kwetsbaar is in deze tijd van grote en blijvende
schaarste aan gekwalificeerd personeel dat in Hoogvliet kan en wil werken. Het
is ook een sterk team gezien de uitverkiezing als beste lerarenteam van
Rotterdam in 2018. Schoolleiding. De schoolleiding kijkt goed naar de
leerkrachten. Er is sprake van wederzijds vertrouwen. De schoolleiding werkt
‘bottom up’ en faciliterend. De schoolleiding opereert transparant en nodigt uit
te meedenken. Onderwijs. Er is een groot verschil in de mate waarin
ontwikkelingsgericht wordt gewerkt tussen de onder- en de bovenbouw. De
bewuste keuze voor Da Vinci is een belangrijke stap in de richting van
onderzoekend leren. Veel methodes en lesmateriaal zijn vroeger gekozen door
collega’s die inmiddels af-scheid hebben genomen van de school. De ‘nieuwe’
collega’s kennen de argumenten niet waarom nu juist deze methodes zijn
gekozen. Dat stimuleert een reflectie op de toepasbaarheid van die methodes
en zelfs op de vraag of het in alle gevallen nodig is de methode te volgen. Er
komen digitale leermiddelen (Gynzy, Nieuwsbegrip) en men experimenteert
met het loslaten van methodes.

De wijk.

Meeuwplaat-Hoogvliet heeft een relatief laag sociaal-economische status
(SES). Het is een multi-etnisch samengestelde wijk. De gemeente houdt de wijk
schoon de huizen worden door Vestia goed onderhouden. De omgeving van de
school kan voor buitenstaander in eerste instantie een gevoel van onveiligheid
oproepen. Dat komt onder meer door groepen hangjongeren. De wijkagent
meldt echter dat de feitelijke onveiligheid op straat afneemt maar wijst
nadrukkelijk op veel voorkomende onveiligheid in de gezinnen (“achter de
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voordeur”). Het is daarom goed om te merken dat er in toenemende mate
verschillende buurtinitiatieven ontwikkeld worden die juist tot doel hebben de
aanwezige talenten bij kinderen te stimuleren en er zorg voor te dragen dat de
kinderen kansen grijpen en verkeerde keuzes vermijden. Denk hierbij aan
woensdagmiddagactiviteiten in de buurstudio, jongerencoaches en
buurtmoeders die jongeren van school in de gaten houdt en korte lijntjes met de
school onderhoudt. Er is een beperkt aantal voorzieningen in de directe
omgeving van de school (Buurt Studio, park, Artstudio (Campus) waar wellicht
in het kader van het onderwijs gebruik van zou kunnen worden gemaakt.
Verderop gelegen zijn bouwspeeltuin, zwembad, bibliotheek, kinderboerderij
etc. Met deze voorzieningen is nog niet het contact dat past bij een
gemeenschapsschool. Recent beleid van BOOR vraagt om alle leerlingen te
laten instromen in het VO in Hoogvliet. Met deze scholen is goed contact maar
dit dient verder ontwikkeld en verdiept te worden om beter te passen bij de
ontwikkelingsschool. Om dit te bereiken zullen we trachten nog beter zicht te
krijgen op onze leerlingen, door onder andere het werken met schaduwtoetsen,
groepsdoorbroken rekenen, aanscherpen van de groepsmap met leerlijnen en
een kindportfolio.

Ouders.

Een belangrijk deel van de bewoners in Hoogvliet heeft een lage SES-score.
Ook is de wijk etnisch zeer heterogeen. Dat zijn indicatoren voor de mogelijke
aanwezigheid van vaak complexe sociale en financiële problemen in de
gezinnen waarin lang niet altijd sprake is van twee ouders. De indruk bestaat
dat de leerkrachten te weinig weten van de achtergronden van de mensen in de
wijk, in het bijzonder van de ouders. Veel diversiteit betekent veel verschillen in
opvoeding en gezinscultuur. Het is van belang oog te hebben voor de
verschillen tussen de ouders. Als we ons meer verdiepen in die diversiteit is het
ook makkelijker om vanuit een open houding het gesprek aan te gaan.
Huisbezoek door de leerkracht zou onze kennis over de ouders kunnen doen
toenemen. Daarnaast komen de ouders natuurlijk gewoon naar de school voor
oudergesprekken, gesprekken met de IBer, en dergelijke. Verwachtingen. De
ouders lijken heel uiteenlopende verwachtingen te hebben van de school.
Eigenlijk weten we niet precies wat die verwachtingen zijn. Het zal niet mogelijk
zijn om aan al die verwachtingen te voldoen. Een goed contact met de
leerkracht is daarom van belang en wordt zeker op prijs gesteld. Dat is een
belangrijke basis voor het gevoel dat er naar de ouders geluisterd wordt,
waardoor er een begin kan worden gemaakt met echte samenwerking. De
leerlingen verwachten veiligheid, begrip voor hun situatie, oprechte interesse en
complimenten.
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School & omgeving

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

Functies [namen / taken] Directeur: Sanne Vreugdenhil, Martine Breukel (interim) 
IB: Nancy Tadey, Michelle van der Meer 
Groep 1: Mirella van Raffen, Naomi van Weegen 
Groep 2: Judith Bueninck, Veronique Borneman 
Groep 3: Leanne van Tol 
Groep 4: Naomi van Weegen, Michelle van der Meer 
Groep 5/6: Angela Slob 
Groep 6/7: Yagmur Kayabasi 
Groep 8: Shawnam Mehrabi

Twee sterke kanten Andere instroom 1/2 waardoor gewicht verandert 
Veel geïnvesteerd in scholing en coaching (nieuwsbegrip, logo 3000, DaVinci,
leerKRACHT)

Twee zwakke kanten Klein team maakt kwetsbaar bij uitval, werkdruk wordt verhoogd; 
Tussentijds leerlingverloop is groot

Twee kansen Profileren naar buiten om het leerlingaantal te verhogen 
Leerlinggewicht neemt af

Twee bedreigingen Opbrengsten staan onder druk (eindopbrengsten worden wel behaald, maar
moet doelgerichter) 
Veel startende leerkrachten

Opbrengsten [beleidsvoornemens] - Leren Zichtbaar maken: methode minder leidend laten zijn, meer
leerlijnvolgend worden (inspelen op de onderwijsbehoefte van de leerling) 
- Woordenschat: schoolbreed dagelijks inzetten van woordenschatonderwijs,
onderbouwd door de Met Woorden in de Weer methode.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

8 17 21 19 16 20 17 15 133

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

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 10 (1 man en 9 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 2 (0 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 4
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Leren Zichtbaar Maken Team Schooljaar 2019-
2020

Bazalt

Met woorden in de weer/Logo
3000

Team September 2019 Met woorden in de
Weer

Interactief voorlezen Team November 2019

Expert onderwijskwaliteit Nancy, Michelle Schooljaar 2019-
2020

Onderwijsmens

BHV-cursus Hülya, Marelva, Nancy,
Michelle

November 2019

Geplande vragenlijsten

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

B&T ouders, personeel en leerlingen ouders, personeel en leerlingen Februari 2020

RI&E Nancy

Bijlagen

Naam Bestand

Kwaliteitskaart thuisonderwijs Kwaliteitskaart_thuisonderwijs.docx

Ambities 2019-2020 Ambities_2019-2020.docx
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Evaluatie januari tot april 2020 
 
Schoolklimaat: 
Wat moet beter 

 Protocol gedrag is herzien 
o Aanleiding: het afgelopen schooljaar zijn er een aantal leerlingen geweest die 

dermate grensoverschrijdend gedrag vertoonden, dat het protocol gedrag niet bleek 
te volstaan. De stappen van het protocol waren te abstract en de inhoud werd niet 
meer gedragen door het team.  Daarom is besloten om het huidige protocol te 
herzien, waardoor het teambreed bekend en gedragen wordt. De stappen van het 
protocol zijn duidelijk, waardoor ongewenst gedrag met de consequenties bekend 
zijn bij de leerkrachten, leerlingen en ouders. Het extreme ongewenste gedrag zal 
hierdoor op lange termijn afnemen.  

o Tijdens een werksessie is het protocol geëvalueerd en is er input gegeven door het 
hele schoolteam: wat moet in het protocol? Waarom? Welke stappen moeten 
worden doorlopen? Wie is verantwoordelijk, wanneer? Wat moet weg, wat kan 
blijven? 

o Michelle heeft samen met twee collega’s de input van het team verwerkt in een 
nieuw protocol. Hierbij is gebruik gemaakt van de wettelijke kaders, Good Practice 
van andere scholen en verschillende websites die helpen bij het opstellen van een 
protocol (zie portfolio).  

 Nieuwe methode sociaal emotionele ontwikkeling.  
o Aanleiding: huidige methode is niet effectief (past niet bij onze huidige visie en de 

kenmerken van ons pedagogisch handelen), ook niet na nieuwe aanpassingen die zijn 
doorgevoerd. Conclusie: nieuwe methode.  N.a.v.  de gedragsproblemen op sociaal 
emotioneel gebied die passend is bij onze populatie. Dit vraagt iets anders. Huidige 
methode past niet, is niet effectief en werkt niet voor deze groep leerlingen). 
Wanneer er een schoolbrede aanpak is op het gebied van SEO, is er een doorgaande 
lijn door alle jaargroepen. Kinderen en leerkrachten hebben duidelijkheid met 
betrekking tot de schoolnormen en waarden en het gewenste gedrag (zo doen wij 
het hier). Hierdoor zal ongewenst gedrag verminderen en zullen er minder conflicten 
tussen leerlingen zijn.  

o Twee leerkrachten gaan op zoek naar schoolbrede methodes voor SEO (3). Tijdens 
een werksessie worden de opties besproken met het team. Daar wordt besloten 
welke methode we gaan implementeren. Hier komt ook scholing bij kijken.  

 Kwaliteitskaart van leerkracht schrijven zodat startende leerkrachten direct meegenomen 
kunnen worden in de processen. Het hele team spreekt dezelfde taal. 

o Aanleiding: voor nieuwe leerkrachten is het niet direct duidelijk wat de werkwijze is 
van de leerkracht-methode op school. Duidelijkheid is belangrijk om kwaliteit te 
waarborgen en nieuwe leerkrachten snel mee te nemen in de processen op school.  

o Twee leerkrachten nemen het voortouw in het schrijven van een kwaliteitskaart 
(format van de school). Deze kwaliteitskaart wordt tijdens een werksessie besproken 
en definitief gemaakt.  

 
Onderwijsproces: 
Wat moet beter: 

 Inzet schaduwtoetsen vertalen naar datamuur plus een link naar eigen leerproces leerlingen, 
onder andere door het geven van formatieve feedback op proces.  

o Aanleiding: we zitten nu in het derde jaar van een traject voor Leren Zichtbaar 
Maken (LZM), begeleid door Bazalt. Tijdens het laatste studiemoment is feedback 
gegeven op het leerkrachthandelen in de klassen door Lindie de Bont (naar 



aanleiding van lesbezoeken). Lindie heeft gedrag gespiegeld naar het team en 
praktische handvatten gegeven. Het team heeft ook Good Practices met elkaar 
uitgewisseld.  

o Er zijn grote stappen gemaakt, maar dit is nog een aandachtspunt op het 
verbeterbord. Hierdoor is het nog niet volledig geïmplementeerd als automatische 
basishouding van de leerkrachten en leerlingen. Volgend schooljaar worden de 
datamuren in een langer termijn weggezet op gebied van rekenen. Hierin zal de 
formatieve feedback gericht op proces nog steeds een prioriteit zijn op het 
verbeterbord. Hierin worden wij bijgestaan door Bazalt. We gaan ons vierde jaar in 
op gebied van LZM. Om de formatieve feedback op proces op een excellent niveau te 
krijgen, zal dit doel nog in 20-21 in het jaarplan terugkomen. Volgend schooljaar 
moet  dit doel van ambitiekaart naar kwaliteitskaart gaan. De leerlingen moeten 
meegenomen worden door de leerkracht om nog meer inzicht te krijgen in eigen 
kunnen, eigen handelen, onderwijsbehoefte. Verder moeten leerlingen hun 
onderwijsproces kunnen benoemen. Pas dan is dit doel behaald. Volgend schooljaar 
wordt hierin de verdiepingsslag gemaakt. 

 Datamuur moet zicht gaan geven op leerlijnen i.p.v. blokdoelen. Ook hierin zal Bazalt ons 
gaan ondersteunen en professionaliseren. Dit doel valt samen met het bovenstaande. Ook 
dit doel wordt meegenomen in jaar 20-21.  

o Aanleiding: de datamuren wisselen nu snel, en de doelen zijn klein. Leerlingen 
moeten meer zicht krijgen op de leerlijn van verschillende domeinen: waarom leren 
ze dit, waar staan ze op de lijn, waar werken ze naartoe en wat is daarvoor nodig? 
Adaptiever werken, op basis van de onderwijsbehoeften van leerlingen wordt zo 
beter mogelijk.  

o Nancy en Michelle hebben samen met een leerkracht (die als kartrekker fungeert) 
gekeken naar het “grote plaatje”: hoe kunnen we een datamuur maken die het grote 
geheel weergeeft? Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de rekenmuur van 
Bareka, en het leerlijnenoverzicht van Gynzy.  

 Meer gedifferentieerd werken. We hebben dit schooljaar proeftuintjes gedraaid in groep 3 
t/m 7 als het gaat om klas doorbroken werken.  

o Aanleiding: beter tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen, ook als die verder voor/terug lopen dan de groepsleerlijn.  

o De resultaten van leerlingen gaan omhoog (methode en Cito). Ook zijn de leerlingen 
die in een andere groep instructie krijgen, en op hun eigen niveau verwerken, meer 
gemotiveerd dan voorheen. We hebben geconstateerd dat we dit school breed gaan 
oppakken, waarbij het volgen van de leerlijnen leidend is.  Ook hierbij zal Bazalt een 
rol spelen in de professionalisering hiervan. Dit staat ook in het jaarplan van 20-21. 

 Leerkrachten eigenaar maken van de referentieniveaus.  
o Aanleiding: De leerkrachten moeten eigenaar worden van de referentieniveaus 

waardoor de leerkrachten meer zicht hebben op de ontwikkeling en nog bewuster 
een plan opzetten voor de leerlingen. De leerlingen moeten op 1 f niveau voor 
rekenen en 1 s niveau voor taal uitstromen. Hier is nu geen zicht op, waardoor er 
minder doelgericht gewerkt wordt. Dit kan dus scherper. 

o Het zicht hebben op de behaalde doelen loopt over in het volgen van de leerlijnen 
die vallen onder LZM (professionalisering van Bazalt). Deze twee doelen sluiten 
naadloos op elkaar aan. Dit komt terug in het jaarplan van 20-21 onder LZM.  

o Het koppelen van de datamuren over een langer termijn zorgt ervoor dat dit 
zichtbaar is voor leerkrachten en leerlingen. De eerste stap is dat leerkrachten hier 
eigenaar van worden.  

 
 



 Zicht op ontwikkeling in de kleine cyclus.  
o Aanleiding: Dit schooljaar zijn er criteria vastgesteld door het team waaraan de 

kleine cyclus moet voldoen.  
o De leerkrachten hebben hier verschillende theorieën en formats op los gelaten. In 

20-21 moet hiervan een kwaliteitskaart geschreven worden. Op deze manier wordt 
de kwaliteit gewaarborgd en eenzelfde taal gesproken binnen de school (ook voor 
nieuwe leerkrachten).  Ook dit valt binnen het programma van LZM  gekoppeld aan 
de leerlijnen, langer termijn databorden, eigenaarschap van de referentieniveaus die 
door het geven van de formatieve feedback op proces door zowel leerkrachten als 
leerlingen moeten leiden tot eigenaarschap bij leerlingen, zodat de leerlingen hun 
leerproces kunnen gaan vertalen naar handen en dit later kunnen verworden.  

o Dit is de eerste volgende stap naar het werken met portfolio in 21-22. 
 
Visie en koers: 
Wat moet beter: 

 Inzet burgerschapsvorming in alle klassen.  
o Aanleiding: burgerschapsvorming is een belangrijk onderwerp op scholen. Leerlingen 

worden voorbereid op de maatschappij. Door aanbod van burgerschapsvorming 
leren kinderen omgaan met verschillende meningen en perspectieven. Door de inzet 
van het spel Terra Nova in alle klassen, wordt dialoog aangemoedigd vanuit 
verschillende maatschappelijke hoeken. Leerlingen hebben respect voor andermans 
mening en visie en zien dat er niet altijd een goed of fout is. De leerkracht faciliteert 
de gesprekken en moedigt aan. Da Vinci speelt hierin een grote rol. Buitenwereld 
naar binnen en binnenwereld naar buiten. Verder staat dit gekoppeld aan de visie 
van gemeenschapsschool. 

o In september 2019 heeft het hele schoolteam een scholingsdag gehad over het spel 
Terra Nova. Het team heeft zelf het spel gespeeld en ondervonden waar de 
mogelijkheden en uitdagingen liggen. Daarbij heeft de spelleider tips en trucs 
gegeven voor het begeleiden van het spel. Kort daarna heeft de leerkracht van groep 
8 het spel gespeeld met de klas. Ze was erg enthousiast (leerlingen deden acties 
mee, toonden respect voor elkaar mening) en heeft haar bevindingen met het 
schoolteam gedeeld. 

o De schoolbrede implementatie van het burgerschapsspel Terra Nova stond gepland 
na de Pasen, maar door de coronacrisis liep dit spaak. Dit doel wordt meegenomen 
in jaar 20-21. Het burgerschapsspel spelen met ouders, externe partijen en leerlingen 
wordt naar schooljaar 20-21 verplaatst. In 20-21 gaan wij borgen wat er op dit 
moment is. De externe partijen die betrokken zijn bij de school behouden en 
contacten uitbreiden. (RID, Oefentherapie, Nederlandse les, Indigo voor de 
trainingen bij opvoeden voor ouders, DOCK.  

 
School in beeld 
Wat moet beter 

 Klein team maakt de school kwetsbaar.  
o Aanleiding: het afgelopen schooljaar zijn een aantal leerkrachten (tijdelijk) 

uitgevallen. Er was geen opvang, waardoor klassen verdeeld werden en soms zelfs 
naar huis gestuurd. Dit is geen wenselijke situatie. Het verdelen van klassen verhoogt 
de werkdruk voor de andere leerkrachten en het leerrendement is minimaal. Om 
opvang te kunnen garanderen bij ziekte, en daardoor een continuüm te faciliteren 
voor de kinderen, moet er meer ruimte gemaakt worden in de formatie. 

o Voor volgend 20-21 hebben wij een plan geschreven hoe wij dit gaan ondervangen. 
Volgend schooljaar gaan wij 2 onderwijsassistenten aannemen en een 
eventmanager/ administratief medewerker aannemen. Deze personen krijgen 



ondersteunende taken in de groepen, ouderconsulent en MT. Zie voor de uitwerking 
schoolplan 20-21. Deze staat onder kwaliteitszorg en ambitie. 

 Ouderhulp in klassen.  
o Aanleiding: ouders zijn weinig in de klassen te vinden. Daarom wilden in het kader 

van ouderbetrokkenheid in een gemeenschapsschool ouders betrekken bij het 
onderwijs.  

o We kunnen concluderen dat de drempel voor ouders nog hoog is. Deze conclusie 
hebben wij getrokken op basis van de uitnodigingen waarop niet gereageerd wordt, 
maar ook op de feedback van ouders. Zij geven aan dat zij zich onzeker voelen. Door 
de ondersteuning van de administratief medewerker kan de ouderconsulent hierin 
meer gaan betekenen volgend schooljaar. Door het wegvallen van de directeur 
halverwege het schooljaar heeft de ouderconsulent ook administratieve taken op 
zich genomen. Deze vallen in schooljaar 20-21 weg, waardoor zij de ouders kan 
begeleiden en ondersteunen bij het helpen in de groepen.  

o De ouderconsulent gaat dit ook met ouders oppakken, zodat de ouderconsulent een 
stukje onzekerheid bij ouders weg kan nemen.  De taken die ouders kunnen gaan 
uitvoeren worden beschreven in een ambitiekaart. Deze wordt opgenomen in het 
jaarplan 20-21. Denk hierbij bijv. aan de ondersteuning bij het klas doorbroken 
werken, Da Vinci en het leesonderwijs. Tijdens de inloop bij de kleuters zien we dat 
de ouders wel al ondersteunen. We willen deze good practice doorbouwen in de 
hogere groepen. Het gebruik maken van de talenten van ouders bij de verschillende 
vakken moet meer gebeuren. Bij Da Vinci kunnen ouders deze rollen goed vervullen. 
Talenten van ouders hebben we in beeld. Hier moeten wij meer gebruik van gaan 
maken. Bij de intake wordt hier een vaste vraag bij de aanmelding van gemaakt. 
(Waar bent u goed in? Mag de school u benaderen als wij dit talent nodig hebben?) 

 Samenwerken met externe partijen in de buurt.  
o Aanleiding: om aan te sluiten bij wat leeft in de buurt van de school, willen we 

samenwerken met externe partijen.  
o Hierin hebben we grote stappen gemaakt. Dock ondersteunt sinds februari 2020 bij 

het buitenspelen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt voor schooljaar 20-21. De 
leerlingen die bij Dock stage lopen voor buurtsportcoach, gaan een vaste taak krijgen 
in hun pakket. Zij komen die ondersteuning in de pauzes structureel bieden.  

o Verder hebben we ouderengym in de school. De oudere vinden het prettig om bij 
ons op school te gymmen en geven aan iets terug te willen doen. Hierdoor hebben 
we een gepensioneerde man die professional verhalen verteller is geweest in zijn 
werkloopbaan gekoppeld aan verschillende momenten voor volgend schooljaar. Bijv. 
tweede wereldoorlog, maar ook bij het interactief voorlezen. Verhalen vertellen is 
hierbij een belangrijk onderdeel. Een bijeenkomst voor het team waarin hij zijn 
kennis en kunde kan overdragen, zal georganiseerd worden. Ook naar ouders toe is 
dit een goed item. De ouderconsulent is hierin een verbindende factor. 

 
Onderwijsresultaten 
Wat moet beter: 

 Kwaliteitskaart voor het maken van de schoolanalyses.  
o Aanleiding: er is het afgelopen jaar door het team gewerkt aan het onderdeel ‘zicht 

op ontwikkeling’. Hierbij hebben we het over de grote cyclus, maar ook over de 
kleine cyclus en dagevaluaties. Door de experimenten van het afgelopen jaar en de 
criteria die wij hebben vastgesteld op bestuur- en schoolniveau is er een 
kwaliteitskaart geschreven: hoe analyseren wij en waar staat dit? Hoe maken wij 
dagevaluaties en waar staat dit? Belangrijk is dat bij alle items criteria zijn vastgesteld 
en gedragen worden door het team. Op school is dus een rode draad met betrekking 



tot analyseren van resultaten en het plannen van het onderwijs. Deze is bekend voor 
het huidige schoolteam, maar ook helder voor nieuwe leerkrachten. 

o Voor schooljaar 20-21 gaat het vooral om het borgen van de kwaliteit en de 
kwaliteitskaart eventueel aanscherpen. Voor de kwaliteitskaart zie 
onderwijsresultaten onder het kopje resultaten. 

 De ambitiekaarten voor woordenschat en interactief voorlezen. 
o Aanleiding: de Cito resultaten blijven achter. Er is een gat tussen de methodetoets 

resultaten en de Cito scores. Eén van de verklaringen hiervoor is de taligheid van de 
Cito toetsen. De kinderen op school hebben vaak een kleine woordenschat omdat zij 
opgroeien in een taalarme omgeving. Het is dus belangrijk dat school een taalrijke, 
stimulerende omgeving is. Daarom is in het afgelopen schooljaar ingezet op 
schoolbreed woordenschatonderwijs en interactief voorlezen. Op lange termijn (ca 3 
jaar) zullen de resultaten op de Cito-toetsen op alle vakgebieden hierdoor 
verbeteren. 

o In het schooljaar 2019-2020 hebben twee scholingsdagen plaatsgevonden die gericht 
waren op woordenschatonderwijs. Schoolbreed wordt nu gebruik gemaakt van Logo 
3000 (groep 1 t/m 5) en Met woorden in de weer (groep 6 t/m 8). Teambreed zijn 
afspraken gemaakt om de kwaliteit van het woordenschatonderwijs te kunnen 
garanderen: de aanpak is voor alle groepen hetzelfde. Opvolgend zijn er externen op 
school geweest om het team te scholen in het interactief voorlezen. Ook naar 
aanleiding van deze scholing zijn afspraken gemaakt over de aanpak en frequentie 
van het interactief voorlezen, om de woordenschat van de leerlingen omhoog te 
krijgen en het leesplezier te vergroten.  

o De taalcoördinator heeft ambitiekaarten geschreven voor woordenschatonderwijs 
en interactief voorlezen. De leerkrachten werken volgens de gezamenlijk opgestelde 
wijze, met de achtergronden vanuit de scholing en de theorie van Verhallen. 

o Dit borgen en omzetten naar kwaliteitskaarten. Hiervoor plannen we in 20-21 
werksessies om dit te realiseren.  

 Ambitie met betrekking tot de uitstroom.  
o Aanleiding: de huidige ambitie is dat de uitstroom gemiddeld VMBO theoretische 

leerweg is. Hier zijn wij nog niet. Door middel van de referentieniveaus kunnen wij 
gerichter hier naartoe werken. Het percentage behaalde 1 F en 1 S doelen zijn op 
basis van de schoolnorm wel behaald. 

o  De ambities staan bij de tussen opbrengen beschreven. Die zien we in OR 1 – 
resultaten onder het kopje onderwijsresultaten. 

o De samenwerking met het Pre VWO zal hierin een rol gaan spelen. Dit jaar is het 
project niet gestart wegens het sluiten van de scholen. Dit wordt in 20-21 weer 
opgepakt en uitgevoerd. 

 NSCCT afschaffen 
o Aanleiding: na de Audit (opleiding Expert Onderwijskwaliteit) en de kritische vragen 

die zijn gesteld, hebben wij besloten afscheid te gaan nemen van de NSCCT. Deze 
heeft met de werkwijze van nu geen toegevoegde waarde meer, omdat wij zicht 
hebben op de ontwikkeling door: 

o Schaduwtoetsen 
o Inschalen bij de datamuur 
o En de formatieve feedback gericht op het proces 

 Het gat dichten tussen CITO resultaten en methode resultaten.  
o Aanleiding: de Cito resultaten blijven achter. Er is een gat tussen de methodetoets 

resultaten en de Cito scores. Eén van de verklaringen hiervoor is het gebrek aan zicht 
op de onderwijsbehoeften van leerlingen op specifieke domeinen. Leerlingen hebben 
ook geen zicht op waar zij staan op de leerlijn en wat zij nodig hebben om een stap 



verder te komen. Leerkrachten maken, met behulp van de datamuur, inzichtelijk hoe 
de leerlijn loopt en waar de kinderen staan. Leerlingen kunnen zo meer 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces (aangeven: wat heb ik 
nodig? Waar ga ik naartoe? Hoe moet ik dan doen?).  

o De methodetoetsen zijn duidelijk verbeterd n.a.v. de werkwijze van LZM. Het effect 
op de methodetoetsen is groot. Helaas zien wij dit niet terug in de Cito-toetsen. We 
hebben dit met elkaar geanalyseerd met het team. In schooljaar 20-21 zullen er 
handvatten aangereikt worden aan de leerkrachten door de taal- rekenspecialisten. 
Deze komen terug in de werksessies. De eerste meting en analyse over de 
effectiviteit hiervan zullen januari / februari 2021 worden geëvalueerd. 

 
Kwaliteitszorg en ambitie 
Wat moet beter: 

 Datamuur filteren 
o Aanleiding: na de Audit (opleiding Expert Onderwijskwaliteit) en de kritische vragen 

die zijn gesteld heeft het team gekeken naar de datamuren. We zijn mede door de 
kritische vragen gaan inzien dat de datamuur per blok geen inzicht geeft in de 
leerlijnen, zoals wij dat wel aangeven in onze plannen en visie.  

o Schooljaar 20-21 staat in het teken van methode loslaten en leerlijnen leidend laten 
zijn. Hiervoor hebben wij externe professionaliteit ingezet. Bazalt zal hierin een 
belangrijke rol gaan spelen. Voor de uitwerking hiervan zie schoolplan 20-21.  Zie 
kwaliteitszorg en ambitie. 

 
Nog te ondernemen acties tot juli 2020 naar aanleiding van de zelfevaluatie van september 2019 – 
december 2019. 

 Werkgroep Da Vinci maakt ambitiekaart en legt dit voor aan het team. Dit doen wij via de 
consentmethode. Wegens de Coronacrisis heeft dit vertraging opgelopen. Dit moet voor eind 
juni klaar zijn. Dit wordt meegenomen in het teamoverleg van 14-04-2020.  
 

Evaluatie: 
 

 Actie samenwerking Pre VWO. Dit is nu niet meer van toepassing. Het project gaat niet door 
vanwege het sluiten van de scholen. Dit komt terug in schooljaar 20-21. 

 Vragen tijdens de intake naar de talenten van de ouders. De vraag (Waar bent u goed in? 
Mogen wij u benaderen als wij het talent nodig hebben?) aanpassen in de aanmelding. 

 Opzetten plan huisbezoeken in 20-21. Dit komt in het jaarplan onder het doel 
ouderbetrokkenheid en burgerschap. 

 Ouderarena organiseren voor dit schooljaar. Doel brainstormen over kindportfolio. Wij 
hopen dat wij de ouderarena nog dit schooljaar kunnen organiseren, maar dit kan door het 
sluiten van de scholen en de onzekerheid over het openen van de scholen ook naar 
schooljaar 20-21 worden verplaatst. 

Evaluatie: 

 Ambitiekaart maken met criteria voor het kindgesprek. Angela gaat hiervoor vanuit haar 
opleiding een voorstel voor doen. Angela pakt dit op met de werkgroep LZM. 

 
Nog te ondernemen acties n.a.v. de Audit op 17-01-2020 voor juli 2020. 

 De leerkrachten verzorgen in tweetallen een virtuele rondleiding door de school. Hierbij 
vertellen ze n.a.v. de visie, koers en concept waar wij voor staan. Dit met als doel om met 
elkaar dezelfde taal te spreken, de visie te concretiseren. Vervolgens gaan we met elkaar de 
dialogen aan om eenduidigheid uit te  stralen. 



 Er wordt een kwaliteitskaart gemaakt voor het in- en uitchecken. Hierbij is de  criteria 
waaraan dit moet voldoen en welke effect het moet hebben voor de leerlingen en 
leerkrachten leidend. 

 Kwaliteitskaart dagevaluaties maken n.a.v. de criteria die we met het team hebben 
vastgesteld. Michelle doet een voorstel en we besluiten via de consentmethode. 

 



   Rapportage naar aanleiding van de audit op De Tuimelaar. 
                                                            Vrijdag 17 januari 2020. 
                                                            Uitgevoerd door de experts onderwijskwaliteit in opleiding. 
 

 

 
Je voelt je welkom op De Tuimelaar. 
Grote betrokkenheid van ouders. 
Doelgerichtheid zichtbaar en merkbaar. 
 

 

 
Spreekt iedereen dezelfde taal? 
Wat is OGO op De Tuimelaar? 

 
Het concept OGO verdiepen.  
Korte termijn: Dezelfde taal spreken. 
Lange termijn: Conceptueel denken. 
 

 
 
 

 

 
Leerkrachten laten een open houding zien naar 
ons en naar de kinderen. 
Laagdrempelig voor ouders. 
 

 
NSCCT is discutabel. 

 
Welke kengetallen/ metingen gebruik je? 
Hoe stuur je hier op? 
Hoe pakt het team professionele autonomie 
op? 
 

 
In beeld brengen van de populatie(collectieve 
gedachte) 
Wat betekent dit voor ons onderwijs?  

 
 
 
 



 

 
Koester het klimaat. 
 

 
Na conceptualisering van de leerkuil en check-in 
bepalen of je hier mee door wil gaan en op 
welke manier. 
Waarom doen we dit?  
 

 
Hoe worden de schoolafspraken merkbaar? 

 
Het concept verdiepen m.b.t. de leerkuil en 
check-in en check-out. 
 

 

                                                                                 

 
De voorwaarden voor doelgericht leren zijn er. 

 
Wat is de functie van 3 niveaugroepen als je die 
in de praktijk niet toepast? 
Te gedetailleerde doelen.  
 

 
Wat is het verschil tussen uitleggen van een 
opdracht en instructie geven? 
Is er een leerklimaat of doe klimaat? Welk 
taalgebruik hoort hierbij? (Wat gaan we doen?) 
 

 
Verdiepend leren vanuit autonomie. 
Conceptueel denken over de vraag:  
“Hoe ziet leren eruit?” Wat zie ik kinderen dan 
doen? Van volgend naar plannend. 
 

 

 

  

 
Wanneer mag je tevreden zijn als je de 
ontwikkeling van een leerling volgt? 
Hoe weet je of je de lat hoog genoeg legt? 
 

 
Denken in referentieniveaus. 
Relatie onderzoeken tussen de 
leerkrachtvaardigheden en de opbrengsten. 



 
 

 

 
Volgen van leerlingen. 
Open lerende houding van het team. 

 
Kleine doelen. 
Wat leveren dagevaluaties op? 

 
Waarom doe je wat je doet? 
 

 
Van doelen naar cruciale leermomenten. 
Van leerlingen volgen naar onderwijs 
ontwerpen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Collectieve reflectie: 
Zowel bij de groene als de blauwe cirkel lijkt er meteen de overstap gemaakt te worden van 
waarnemen naar realiseren en van ambitie naar actie. We stellen onszelf daarom de volgende vraag: 
Hoe weet je dat je de goede dingen doet? 
Dieper leren op alle niveaus is mogelijk een volgende stap voor De Tuimelaar. 
In gesprek gaan over “het waarom” en dit theoretisch onderbouwen. 



Schoolanalyse B&T rapportage 2020 
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Opvallende resultaten 
- De respons onder ouders was erg laag (16), waardoor deze resultaten niet betrouwbaar zijn. 

Dit is erg jammer omdat we nu geen goed beeld krijgen van de mening van ouders. De 
Taalbarrière is hiervoor een mogelijke verklaring. Bij een volgende vragenlijst zullen we meer 
begeleiding bieden: na oudergesprekken wordt de lijst ingevuld door ouders. De 
groepsleerkracht kan dan toelichten waar nodig. De drempel wordt hierdoor verlaagd. 

- Veiligheid onder leerlingen: hier is een positieve trend waar te nemen. Leerlingen voelen zich 
veiliger ten opzichte van het vorige schooljaar, op alle vlakken. Een verklaring hiervoor is het 
feit dat we afgelopen schooljaar continu hebben ingezet op een positief klimaat. Er lagen 
gedurende het schooljaar in alle groepen pedagogische uitdagingen, waardoor het gesprek 
over dit onderwerp op gang bleef. Verder is “de week van de respect” een jaarlijks 
terugkerend thema en weten de leerlingen wie de vertrouwenspersoon in de school is. Dit is 
tevens een verklaring voor de positieve trend die waar te nemen is over de regels op school. 
Volgend jaar gaan we een schoolbreed een nieuwe methode voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling aanschaffen, waarmee we expliciet inzetten op de veiligheid, het pedagogisch 
klimaat en omgangsnormen. 

- Schoolklimaat: alle ondervraagde partijen geven aan dat leerlingen met meer plezier naar 
school gaan dan 2 jaar geleden. Een verklaring hiervoor is dat schoolbreed gebruik wordt 
gemaakt van het in- en uitchecken (leerKRACHT). Leerkrachten zien en horen leerlingen bij 
binnenkomst en weggaan. Zij kunnen inspelen op wat de leerlingen aangeven. Leerlingen 
voelen zich gehoord. Ook het eigenaarschap van leerlingen wordt vergroot door het Leren 
Zichtbaar Maken: leerlingen schalen zich per leerdoel in (ze geven aan wat ze nodig hebben 
van de leerkracht). Dit verklaart ook de positieve trend op het gebied van 
onderwijsleerproces: leerkrachten hebben zicht op wat leerlingen kunnen en wat zij nodig 
hebben. De lesstof sluit daardoor beter aan bij de groep. Leerlingen doen daardoor actiever 
mee in de les (didactiek). Het Leren Zichtbaar Maken krijgt volgend jaar nog meer verdieping 
(scholing, lesbezoeken, gezamenlijke lesontwerpen).  

- Werkklimaat: het schoolteam geeft op alle criteria aan dat er vooruitgang is ten opzichte van 
twee jaar geleden. Er staat een fris, jong team. Er is een professionele werksfeer waar 
doelgericht wordt gewerkt. Leerkrachten kijken bij elkaar in de klas en ontwerpen 
gezamenlijk lessen. Deze manier van werken in de afgelopen vier jaar opgezet en wordt nu 
geborgd en doorgezet. 

- Begeleiding: er is een negatieve trend waar te nemen. Een verklaring hiervoor is dat het team 
kritischer is geworden naar zichzelf. We zitten nu in het derde jaar van het Leren Zichtbaar 
Maken-traject, waarbij onder andere wordt ingezet op procesgerichte en formatieve 
feedback. Het schoolteam heeft meer handvatten om de leerlingen goed te kunnen 
begeleiden, maar kijkt daardoor ook met een kritische blik. Tijdens lesbezoeken zijn nog 
nieuwe tips gegeven met betrekking tot de begeleiding van leerlingen, waardoor het team 
heeft geconcludeerd dat er nog ruimte is voor ontwikkeling.  

- Ouderbetrokkenheid: het afgelopen schooljaar is onstuimig geweest, waardoor we als team 
hebben moeten prioriteren. Een aantal activiteiten met ouders is daardoor niet doorgegaan. 
Ouders geven aan dat zij zich minder betrokken voelen bij het onderwijsleerproces van hun 
kind. Het komende schooljaar staat ‘ouderbetrokkenheid’ in het jaarplan: we willen meer 
ouders in de school en de klassen. De ouderconsulent heeft hierin een belangrijke rol. Zij zal 
activiteiten met ouders/kinderen gaan organiseren. Ook zal ze, in samenwerking met de 
leerkrachten, structureel oefenmateriaal aanbieden aan de ouders. Zo weten ouders hoe zij 
hun kind thuis kunnen begeleiden. Een mogelijk bij-effect is dat ouders door deze activiteiten 
ook willen ondersteunen in de klassen. Nu zijn zij hier terughoudend in. Er gaat ook een plan 
voor huisbezoeken in de onderbouw worden opgesteld. 



- Arbeidsomstandigheden: ouders en management geven aan dat school ziekte van 
medewerkers minder goed opvangt dan twee jaar geleden. Er zijn het afgelopen jaar 
meerdere leerkrachten (langdurig) uitgevallen, waardoor klassen verdeeld moesten worden 
of zelfs thuis bleven. Het schoolteam is klein. Bij ziekte van een collega wordt de werkdruk 
vergroot wanneer andere leerlingen opgevangen moeten worden. Komend schooljaar 
worden vanuit het ROB en de werkdrukgelden twee nieuwe personeelsleden aangenomen 
die klassen (voor korte periode) kunnen opvangen bij uitval van leerkrachten.  

 
Acties voor jaarplan 2020-2021 

- Aanschaffen methode sociaal-emotionele ontwikkeling 
o Doel: schoolbreed dezelfde  

 
 


