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Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2021-2022 van OBS De Tuimelaar. In dit plan staan
jaardoelen beschreven, waarin externe factoren zijn meegenomen. Het doel
van dit jaarplan is om het onderwijs te verbeteren en de onderwijskwaliteit te
verhogen. Hieronder leest u een beschrijving van de populatie op De
Tuimelaar.

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 afscheid 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.
Gesprekkencyclus van BOOR Wij hanteren de gesprekkencyclus van BOOR:
aan het begin van het jaar een taakgesprek 4 x per jaar een flitsbezoek 1 x per
jaar een groepsbezoek met daaraan gekoppeld een kwaliteitskaart 1 x per jaar
een ontwikkelingsgesprek.

De wijk.
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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
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.

Corona

Ook dit jaar is de school helaas gedurende de periode 18 december 2020 tot 8
februari 2021 gesloten geweest in verband met de lockdown. Gedurende die
periode hebben we de kinderen kunnen voorzien van werk op papier en
digitaal. Hierbij konden we de iPads in de groepen 4 t/m 8 inzetten. Op deze
manier konden we de instructie digitaal blijven geven en konden de kinderen de
verwerking op de iPad doen. Deze verwerking kon door de leerkracht
gemonitord worden en er kon feedback op gegeven worden. Daarnaast was er
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veel app- en FaceTime contact met de leerlingen. Wekelijks hebben wij
doorgeven welke leerlingen minder of niet in beeld waren. Gelukkig was dit een
klein aantal. Een nadeel dat niet onbenoemd mag blijven van deze manier van
werken is dat de sociale contacten tussen de kinderen die zij normaal hebben
in de groep aanzienlijk minder waren. We hebben er daarom voor gekozen om
de Gouden weken in een verkorte variant in te zetten op het moment dat de
kinderen weer op school kwamen.

In dit jaarplan staan de hoofddoelen voor het schooljaar 2021-2022
beschreven. Wij richten ons dit jaar op: Het hoofddoel voor het komend jaar is
het verhogen van de opbrengsten. Hieronder hangen de volgende doelen: - Het
klasdoorbroken werken op het gebied van rekenen - Zicht op ontwikkeling, in
het bijzonder werken met de referentieniveaus - Het invoeren van een nieuw
LVS systeem door de hele school (IEP) - Oriëntatie op en aanschaf van een
nieuwe rekenmethode

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

Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding
leraren

Directie

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

Functies [namen / taken] Directeur: Ruud van Orsouw 
Adjunct-directeur: Michelle van der Meer 
Intern Begeleider: Linda Noordzij

Taalcoördinator: Judith Bueninck-Broer 
Rekencoördinator: 
Coördinatie/Begeleiding stagiaires: Michelle van der Meer 
Vertrouwenspersoon leerlingen: Hulya Yurdakul 
Vertrouwenspersoon ouders:Hulya Yurdakul

Conciërge: Marelva Molina-Dosset 
Medewerker ouderbetrokkenheid: Hulya Yurdakul-Gönül 
Lekker Fit docent: Geoffrey van IJperen

Twee sterke kanten een relatief jong team dat in de "leerstand" staat. 
De school is een echte gemeenschapsschool, ouders worden voor zover
mogelijk betrokken bij de school. De lijntjes met de ouders zijn zeer kort

Twee zwakke kanten De opbrengsten blijven achter. Mede veroorzaakt door de Coronaperiode
waarin de kinderen thuisonderwijs hebben gekregen. Zie bijlage met de analyse
van de opbrengsten. Te weinig sturing op de referentieniveaus 
Nog te weinig samenwerking met de aanbieder van VVE.

Twee kansen Door de groei van de school en de inzet van de NPO-gelden kunnen we vrijwel
alle combinatiegroepen uit elkaar halen. 
Verder bouwen op het feit dat de school nu binnen de wijk een betere naam
heeft gekregen, er zijn geen excessen meer bij het leerling gedrag.

Twee bedreigingen Klein team (kwetsbaar) 
Twee scholen op korte afstand van elkaar die in dezelfde vijver vissen

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Verhogen van de opbrengsten door middel van de volgende onderdelen: 
- Opvangen vertraging opgelopen door Corona 
- Werken met referentieniveaus 
- Verhogen eindopbrengsten 
- Keuze nieuwe rekenmethode
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

5 20 14 22 10 20 20 16 127

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

Deze aantallen zijn gebaseerd op 1 oktober 2020

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 12 (1 man en 11 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 4 (1 man en 3 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 2

Aantal BHV-ers 4

Aantal geplande FG's 11
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Didactisch
handelen

Wegwerken vertraging opgelopen door Corona periode 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 Zorg en
begeleiding

De toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte
referentieniveaus

groot

GD5 Resultaten De cognitieve eindresultaten liggen op het niveau dat op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden

groot

KD1 Didactisch
handelen

Oriëntatie op en keuze van nieuwe rekenmethode klein
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Uitwerking GD1: Wegwerken vertraging opgelopen door Corona periode

Thema Didactisch handelen

Resultaatgebied Opvangen vertraging cognitief en sociaal-emotioneel opgelopen door Corona

Huidige situatie + aanleiding Door Corona hebben leerlingen vertraging in hun leerproces opgelopen. Dit
brengen wij in gaat door de opbrengsten van de M- en E- toetsten de
analyseren en het afnemen van Bareka. Zie bijgevoegd analysedocument.

Kinderen hebben ook sociaal-emotioneel vertraging opgelopen. Zij zijn
langdurig thuis geweest, hebben daardoor contact met hun mede-leerlingen en
leerkrachten gemist. Na de lockdown hebben we weer een gedeelte van de
Gouden weken gedaan. Dit is van invloed op hun functioneren binnen een
groep.

Gewenste situatie (doel) In de komende twee jaar zullen de vertragingen ingelopen zijn en zullen de
kinderen resultaten halen passend bij hun mogelijkheden. De ambitie staat
beschreven in het ambitiedocument dat bijgevoegd is.

Ook zullen de kinderen door de lessen van Move Ahead handvatten krijgen om
hun sociale vaardigheden op leerling- en groepsniveau verder te ontwikkelen

Activiteiten (hoe) Alle activiteiten van dit jaar plan hebben een correlatie met dit onderwerp De
analyse van de M-toetsen is in de bijlage bijgevoegd. De analyse van de E-
toetsen wordt gemaakt zodra deze afgenomen zijn samen met Bareka. Deze
zullen de onderlegger worden voor de start van het nieuwe schooljaar.

Wij zullen het komend jaar ook weer gebruik maken van de lessen van Move
Ahead

Consequenties organisatie Uit de NPO-gelden wordt een extra leerkracht aangenomen. Hij zal deels
ingezet worden voor klassenverkleining waardoor er meer tijd en aandacht aan
een enkele klas besteed kan worden op pedagogisch en didactisch gebied.

Daarnaast zal uit deze gelden Move Ahead ingehuurd worden voor de sociaal-
emotionele ontwikkeling

Consequenties scholing Zie hiervoor de andere onderdelen

Betrokkenen (wie) team en ib

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB, directie

Kosten nieuwe leerkracht om combinaties uit elkaar te halen: €35.000,- Move Ahead €
8.250,–

Omschrijving kosten inzet extra leerkracht inzet Move Ahead

Meetbaar resultaat De scores van de kinderen op cognitief en sociaal gebied vertonen een stijging.
Zie hiervoor het ambitiedocument.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In de werksessies met het team

Borging (hoe) Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen Koppelen aan de
groepsbezoeken
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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 op leerbehoeften van de groepen en
individuele leerlingen

Huidige situatie + aanleiding Leerlingen hebben door de Corona periode vertraging in het leerproces
opgelopen. Hier zal in het werken met de kinderen rekening mee moeten
worden gehouden. Zicht op ontwikkeling wordt weggeschreven in Leeruniek.
(analyse IEP-toetsen, analyse bloktoetsen) 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) Door gerichte interventies gaan de kinderen de door corona opgelopen
vertraging inlopen. Hierin worden de leerlingen meegenomen aan de hand van
de methodiek van Leren Zichtbaar Maken hierdoor krijgen leerlingen in
samenwerking met de leerkracht eigenaarschap over hun eigen vorderingen en
doelen voor de komende periode.

Activiteiten (hoe) Externe (Bazalt LZM) inhuren voor training, begeleidingen observaties) We
zetten de volgende acties in: bloktoetsen, Bareka, het leerlingvolgsysteem van
IEP, resultaten verwerken in Leeruniek Voor ieder blok wordt een planning
gemaakt deze wordt na ieder blok geanalyseerd, hierop worden de acties voor
het volgende blok gebaseerd. Dit gebeurt mede door de methodiek van Leren
Zichtbaar Maken waardoor de kinderen inzicht krijgen in hun niveau en
meegenomen worden in het stellen van hun eigen doelen Leerkrachten krijgen
groepsbezoeken waar gekeken wordt of de groet en kleine cyclus toepast
wordt.

Consequenties organisatie Trainingen inplannen met Bazalt Werksessies inplannen met het team voor
ontwikkeltijd 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 44, 3, 11 en 19

Eigenaar (wie) Werkgroep LZM

Kosten 2.500,-

Omschrijving kosten Inhuur trainer van Bazalt

Meetbaar resultaat Leerlingen kunnen leerproces verwoorden 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.
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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. 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 IEP). Leerlingen zijn
gemotiveerd aan het werk op eigen niveau. Schoolbreed klasdoorbroken op het
gebeid van rekenen waarbij het volgen de methode van de leerlijnen
(datamuren) leidend zijn. Leerkrachten geven les volgens het EDI-model.

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. Directie en IB sturen
hierop dmv groepsbezoeken

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 44, 3, 11 en 19

Eigenaar (wie) Werkgroep LZM

Omschrijving kosten €2500,-

Meetbaar resultaat Resultaten gaan omhoog op gebied van rekenen op zowel methode- als IEP-
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 toetsen m.b.t. rekenen en taal geven een indicatie van de bereikte referentieniveaus

Thema Zorg en begeleiding

Resultaatgebied Taal en Rekenen

Huidige situatie + aanleiding De huidige manier van werken gaf te weinig zicht op de behaalde
referentieniveaus. Het door de school gebruikte LVS doet dat evenmin

Gewenste situatie (doel) De school stuurt voor de vakken reken en Taal op de referentieniveaus die van
toepassing zijn op het schoolgewicht van onze school.

Activiteiten (hoe) Er wordt gewerkt met het boek leerlijnen. Hiermee kunnen de leerkrachten
bepalen wat de te bereiken niveaus voor hun leerjaar zijn en kunnen zij hun
lessen daarop baseren. Daarnaast zal de school een ander leerlingvolgsysteem
gaan hanteren dat wel gebaseerd is op het werken met de referentieniveaus.
(IEP)

Consequenties organisatie De leerkrachten zullen bij het ontwerpen van hun lessen rekening moeten
houden met de referentieniveaus en in hun lessen de differentiatie aan moeten
brengen die noodzakelijk is om de gewenste doelen te bereiken

Consequenties scholing Deze activiteiten zullen worden meegenomen in de werksessies en in de
bijeenkomsten van Bazalt over Leren Zichtbaar maken. Daarnaast zullen zij
een scholingsbijeenkomst hebben over het nieuwe LVS en hoe hiermee om te
gaan.

Betrokkenen (wie) directie en ib en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB

Omschrijving kosten invoering nieuw LVS + kosten scholen

Meetbaar resultaat Leerkrachten zijn in staat om hun lessen zodanig in te richten dat de leerlingen
het voor hun bereikbare referentieniveau zullen halen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In de werksessies, in groepsbesprekingen en in opbrengstenvergaderingen.
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Uitwerking GD5: 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 1S niveau Eigenaarschap bij
leerkrachten op de referentieniveaus gestelde normen worden behaald zicht op
ontwikkeling door kennis van leerlijnen, datamuren over een langere termijn op
verschillende domeinen en de kleine cyclus waardoor er doelgerichter gewerkt
gaat worden. Onze ambities zijn vastgesteld in ons ambitiedocument. De
gemiddelde uitstroom ligt op theoretisch niveau. Ambities zijn geformuleerd, zie
bijlage ambitie.

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 37, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 3, 4, 6, 11, 19, 22 en 23

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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Uitwerking KD1: Oriëntatie op en keuze van nieuwe rekenmethode

Thema Didactisch handelen

Resultaatgebied Kiezen van een methode die past bij onze visie op rekenen

Gewenste situatie (doel) Aan het eind van het jaar is door het team een methode gekozen een methode

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatie op diverse methodes
2. Kiezen van drie methodes uit het totaalaanbod
3. Presentatie van de methodes in het team
4. Kiezen van een methode
5. Uitproberen van lessen + evaluatie
6. Besluit: aanschaf methode voor groep 3 t/m 8

Betrokkenen (wie) werkgroep rekenmethode

Plan periode wk 37, 45, 4, 7 en 25

Eigenaar (wie) werkgroep rekenmethode

Omschrijving kosten hangen af van de gekozen methode
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Overige zaken

Huisvesting De school zit in een gebouw dat in 2018 totaal gerenoveerd is. Komend jaar
hebben wij een extra groep, hiervoor vindt een interne verhuizing plaats. Wij
hebben een inpandige peuterspeelzaal "De Snorkels". Deze valt onder
KinderDam.

TSO-BSO Voor de buitenschoolse opvang werken wij samen met KinderDam. Zij hebben
een locatie naast onze school geopend

Sponsoring Wij hebben momenteel geen sponsoring. Mocht dit toch gebeuren houden wij
ons aan de beleidsregels van BOOR op dit gebied.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt komend jaar 6x bijeen

Bijlagen

Naam Bestand

addendum addendum.pdf
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1 
 

 
   

 Schoolanalyse schooljaar: 2020-2021  
 

Datum analyse midden: 1-04-2021 Datum analyse eind:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data 
Tussenopbrengsten op groepsniveau (M) 

 
De gegevens die gebruikt zijn: 
Bijlage 1: Groepsanalyse uit Leeruniek 
Bijlage 2: Schoolanalyse uit Leeruniek  
 

 Groei 
 Gelijk 
 Daling 

Gr. RW VS/ NW Groei SP VS/NW Groei WW VS/NW Groei TL VS/NW Groei BL VS/NW Groei 

3  165 - 4,0   164 - 3,3      36 - 3,7     

4  141 - 1,7 -0,4  209 - 1,9 -0,8     48 - 2,5      -0,4  103 - 1,8  

5  183 - 1,9  
-0,5  262 - 1,9 -0,1     64 - 2,4      -0,4  115 - 1,3 0,0 

6  201 - 1,8 +0,1  295 - 2,0 -0,1     79 - 2,8 +0,2  154 - 1,9 -0,2 

7  223 - 1,7 -0,2  116 - 2,0 0,0  116   88 - 2,8 +0,2  164 - 1,7 -0,2 

8  250  - 1,8 0,0  -1,7 -0,6  121 -18  - -  181 -  1,9 0,0 

 
 
  



 

 

 
 
 
 



 
 

Schoolanalyse  
DMT/BL/SP/WS/Rek/ 

 Bekijk de schoolanalyse uit ParnasSys. 

Conclusies 
 

Welke trends zie je voor de 
hele groep leerlingen? 
Diagonaal aflezen 
Schoolanalyse  
 
 

SP 
T.o.v. van het vorige school jaar zien we in  groep 3 een flinke stijging!  Ook in groep 4 is een lichte 
stijging te zien terwijl groep 5 en 6 zijn gelijk gebleven. Opvallend is dat groep 7 en 8 gedaald en gelijk 
gebleven zijn.   

Groep 7 en 8  scoren op de 
inzichtelijke vakgebieden  
zwak. 
 
Groep 3 is echt de uitschieter 
in de analyse! 

DMT Er is te zien dat de groepen 3,4 en 7 gestegen zijn in 2020-2021 ten aanzien van het jaar ervoor. Groep 
5,6 is iets gedaald in de score. 

RW Niet in alle groepen is groei te zien. In de groep 7 is de daling minimaal. In de overige  groepen is er een  
daling  in vergelijking met vorige afname.  Het % leerlingen IV-V is nog erg groot. 

BL T.o.v. van het vorige school jaar zien we in groep 4 en 6 groei. In groep 5,7 is er daling te zien en groep 
8 is gelijk gebleven. Het % leerlingen IV-V is nog  erg groot. 

Welke trends zie je voor 
een of meerdere leerjaren? 
Verticaal aflezen 
Schoolanalyse  
 
 
 

 

 

  

3 Op alle vakken scoort de huidige groep 3 beter dan het vorige schooljaar. Er is in de onderbouw een 
sterke groei in de resultaten te zien. 



4 Op alle vakgebieden scoort groep 4 iets beter dan in voorgaande jaren. Opvallend betere scores op 
begrijpend lezen.  

5 In deze groep zien we verslechteringen. Opvallend is vooral de sterke daling bij begrijpend lezen.   

6 In deze groep zien we verbeteringen en gelijk blijven. Bij de inzichtelijke vakken is stijging te zien. Het 
technisch lezen heeft een minimale daling ten opzichte van vorige afname.  

7 In deze groep zien we wat verslechteringen. Technisch lezen heeft een minimale stijging doorgemaakt.  

8 

 
In deze groep zien we gelijk blijven voor begrijpend lezen en een flinke daling op rekenen. Zij hebben 
geen stijging doorgemaakt ten opzichte van de vorige afname.  
 
 

Verdeling van I-V 
Wat valt je op? 
Per groep en in totaal? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Groep 3 

% in de I-II-III  M2021  
Spelling  71,5%  
DMT  78,6%  

Rekenen  85,7%  
Begrijpend lezen    

 
Groep 4 

% in de I-II-III E2020 M2021  
Spelling - 27,2%  
DMT 21,1% 50,0% > 
Rekenen 10,6% 22,7% > 
Begrijpend lezen 21,1% 22,7% > 

 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 5 
% in de I-II-III E2020 M2021  

Groep 4 heeft een 
duidelijke stijging in het 
aantal I, II, III leerlingen 
gemaakt op alle 
vakgebieden. 
 
Rekenen maakt in groep 
6,7,8 een daling door op I, 
II, III scores. 
 
Groep 5 laat een erg 
wisselend beeld zien in de 
resultaten. Op rekenen 
hebben ze in de I, II, III 
scores een flinke groei 
gemaakt. Het begrijpend 
lezen zijn wij aan het 
onderzoeken, wat hier 
gebeurd is waardoor de 
resultaten zo enorm 
gezakt zijn. 
 
 
Over het geheel genomen 
lijkt er een positieve 



Spelling - 26,6%  
DMT 33,4% 33,3% < 
Rekenen 21,3% 33,3% > 
Begrijpend lezen 35,7% 7,1% < 

 
 
 
 
 

Groep 6 
% in de I-II-III E2020 M2021  
Spelling - 37,5%  
DMT 33,4% 56,4% > 
Rekenen 20.0% 18,8% < 
Begrijpend lezen 20,0% 24,9% > 

 
Groep 7 

% in de I-II-III E2020 M2021  
Spelling - 21,3%  
DMT - 20%  

Rekenen 31,3% 21,3% < 
Begrijpend lezen 20,0% 21,3% > 

 
Groep 8 

% in de I-II-III B2020 B2021  

Spelling 33,3% 31,3% < 

DMT - 28,6%  

Rekenen 33,3% 31,3% < 

Begrijpend lezen 20,0% 31,3% > 

 
 

verschuiving plaats te 
vinden van onderaf. 

 
 

Duiden 
Midden - Waarom zijn behaalde resultaten zoals ze zijn? Welke verklaringen heb je? 



Schoolleider  
 

• De school heeft de voorgaande jaren te maken gehad met wisselende directies. Een directeur is wegegaan, er zijn twee interim-directeuren 
geweest waardoor er een zware wissel op de IB getrokken is. Dit leverde voor de leerkrachten ook onduidelijkheid op. 

• Er was een hoog verzuimpercentage. 
• Er zijn twee leerkrachten vertrokken van de school die met hun gedrag een groot stempel op de organisatie gedrukt hebben. 
• Er waren op school in de voorgaande jaren een aantal zwaar grensoverschrijdende gevallen bij leerlingen waarbij ook de bovenschools directeur 

betrokken is geweest. 
• Met ingang van het huidige schooljaar is er een nieuwe directeur gestart. Deze heeft in overleg met de IB gekozen voor het brengen van rust in 

de organisatie. Zij zijn begonnen met het leggen van andere accenten in het kijken naar de opbrengsten. Dit plan zal in het komende jaar verder 
uitgewerkt worden. 

• De directie zal het komende jaar nadrukkelijk betrokken zijn bij het bewaken van de kwaliteit. Daarnaast zal zij de startende collega’s en 
collega’s in opleiding ondersteunen in hun ontwikkeling. Voor deze collega’s zal ook begeleiding vanuit BOOR geboden worden. 

• De school heeft twee periodes gehad met thuiswerken vanwege Corona. In de eerste periode is er met devices van school gewerkt. Hier zaten 
wel wat haken en ogen aan. Zo waren er bijvoorbeeld geen gratis Chromebooks aangevraagd. In de tweede periode is gewerkt met de iPads 
waarover de school beschikt. Hierdoor konden de leerlingen beter gemonitord worden. 

 
 
 

Zorg 
 

• Er wordt gewerkt met Leeruniek waarin de leerkrachten hun toetsen en analyses maken.  
• De IB-er krijgt een andere functie. Binnen de school is de interne begeleiding overgenomen, zij zal in het schooljaar 2020/2021 starten met de 

opleiding IB via de Hogeschool Utrecht.  
• Jaarlijks wordt er een zorgplanning opgenomen in de jaarplanner voor de leerkrachten:  

 
3x per jaar een leerling/groepsbespreking met de leerkracht(en) 

In november, februari en juni: hierin wordt ingezoomd op alle leerlingen en de groep in totaal. Zowel het didactische als het sociaal-
emotionele deel wordt besproken. Wat heeft de groep nog nodig en wat heeft de leerkracht nodig?  
De ondersteuning van de leerling is in kaart gebracht (wie zijn er betrokken op dat moment?) en er wordt een ondersteuningsniveau 
toegekend om de zorgdruk per groep in kaart te brengen.  

2x per jaar een schoolbreed opbrengstengesprek 
Na de M-toetsen en na de E-toetsen. Waarnemen en analyseren op schoolniveau. Welke trends zijn er zichtbaar? Welke gezamenlijke 
doelen kunnen we stellen n.a.v. de besprekingen en totale opbrengsten?  Welke interventies gaan plaatsvinden in je groep en op individueel 
gebied? 

Werksessies, bordsessies en ontwerpsessies 
In deze sessies werken wij aan inhoudelijke onderwerpen met het team. Met Zicht op Ontwikkeling gezamenlijk om de doorgaande lijn goed 
te bewaken (Toetskader, Leeruniek, kleine en grote cyclus).  Hierbij wordt ook in bouwen uit een gegaan om te werken aan diverse 
onderwerpen met elkaar, te weten: onderwijsbehoeften, instructiegroepen, planning in logboek, bloktoets analyses, differentiëren, 
gezamenlijk voorbereiden, overdracht. Met Leren Zichtbaar Maken, duiden wij inhoudelijk  bij de leerlingen aan  waar zij staan en waar we 
met elkaar aan gaan werken. 



Leerkrachtgedrag/ 
didactisch handelen 

 

• Team gaat inzetten op het duiden van data.  Hierbij maken wij gebruik van Leren Zichtbaar Maken, Bouw, Bareka, Portfolio’s, referentieniveaus, 
Leerlijnen in de basisschool. 

Leertijd en leerstof 
aanbod 
 

• Er is voldoende leertijd ingeroosterd per vakgebied. Tijdens de lockdown zijn echter alleen de kernvakken aangeboden.  
• N.a.v. de lockdown worden de leerdoelen van de lessen uit de methodes vergeleken met de cruciale doelen en wordt onderbouwd afgeweken 

van het normale programma.  
• De rekenmethode voldoet niet meer aan de wensen van de leerkrachten en voldoet te weinig aan de behoeften van de leerlingen. In het nieuwe 

schooljaar gaan wij ons oriënteren op een nieuwe methode voor 2021/2022.  
 

Resultaten • De school heeft twee periodes gehad met thuiswerken vanwege Corona. In de eerste periode is er met devices van school gewerkt. Hier zaten 
wel wat haken en ogen aan. Zo waren er bijvoorbeeld geen gratis Chromebooks aangevraagd. In de tweede periode is gewerkt met de iPads 
waarover de school beschikt. Hierdoor konden de leerlingen beter gemonitord worden. 

 
 
 
 
 

Doelen/Doen 

Schoolleider  
 

 
Specifieke aandachtspunten: 
• Meer gespreid leiderschap op de te bereiken doelen vanuit de kwaliteitszorg (Jaarplan). Dit willen we doen door doel gerelateerde werkgroepen 

in te richten. Hiervoor zal het starformulier geïntroduceerd worden met vaste evaluatiemomenten. 
• Procedures en afspraken worden vastgelegd in kwaliteitskaarten voor in het handboek.  
• Sturen op opbrengstverhoging door middel van flits- en groepsbezoeken waarbij vooral gelet wordt op gebruik EDI en inzet datamuur. 
• Samen met de IB kijken naar de opbrengsten,  samen analyseren en kijken welke acties hieruit voort moeten vloeien. 

Zorg 
 

Specifieke aandachtspunten: 
• Inslijpen en borgen van zicht op ontwikkeling binnen Leeruniek, afspraken opnemen in ambitiekaarten en later vastleggen in kwaliteitskaarten.  
• De nieuwe ib-er zal onder begeleiding staan van de adjunct-directeur, voor een goede overdracht van kennis en gegevens. Dit om de 

doorgaande lijn die al uitgezet is voor de zorg, te continueren. 
• In het nieuwe schooljaar gaat voor de groepen 6,7 en 8 vooral de nadruk liggen op het werken richting de referentieniveaus met behulp van het 

boek Leerlijnen voor het basisonderwijs. 
• Voor de groepen 3 t/m 8 werken wij al met de niveauwaarden, dit zal gecontinueerd worden en onze leidraad zijn voor het stellen van onze 

ambities voor de leerlingen. 



Leerkrachtgedrag/ 
didactisch handelen 

 

Specifieke aandachtspunten: 
• Er zal volgend jaar een teamtraining gaan plaatsvinden op het gebruik van Iep LOVS. 
• Klassenconsultaties, flitsbezoeken zullen worden gedaan op EDI  door zowel interne coach als IB en directie.  
• Didactisch handelen van het team wordt in kaart gebracht met Mijn Schoolteam.  
• Leren Zichtbaar Maken heeft door Corona wat vertraging gehad, de leerkrachten gaan in 2021-2022 de verdieping in op het stellen van doelen 

per leerling en inzichtelijk maken. Hierbij willen wij de kinderen een verdiepingsslag laten maken in de ontwikkeling die zij doormaken. 
• Team gaat inzetten op het duiden van data. 
• Met behulp van de inzet van Bareka, willen wij in kaart brengen waar de kinderen zitten qua niveau met rekenen. 
• De iPads worden ingezet met Gynzy. Hierbij werken we met persoonlijke doelen voor de kinderen zodat er op niveau aanbod is met verrijken, 

remediëren en inwerken. 
• Binnen ons team heeft een collega de expertise op het gebied van portfolio’s. Hier willen wij in 2021/2022 een pilot mee starten. 

Leertijd en leerstof 
aanbod 
 

Specifieke aandachtspunten: 
• Het streven is om uiterlijk eind juni 2022 een keuze te hebben gemaakt voor een vervangende rekenmethode.   
• Door het vormen van enkele groepen in het nieuwe schooljaar met behulp van een gedeelte van de NPO gelden, verwachten wij Corona 

achterstanden te kunnen gaan wegwerken. 
• Andere NPO gelden gedeeltelijk ingezet voor extra ondersteuning in de groepen. 
• Extra gemeente subsidie voor 10% van onze leerlingen, zal worden ingezet op naschoolse hulp in rekenen en begrijpend lezen in groep 7 en 8. 
• Bouw wordt ingezet in het nieuwe schooljaar om de zwakste scores bij spelling en taal te gaan aanpakken. 
• 2021/2022 gaan wij starten met het opzetten van groepsdoorbroken werken op het gebied van rekenen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Opbrengsten 3-jaarsgemiddelde Eindtoets 

Data 
 

 

 

 

 



 
REFERENTIENIVEAUS IN DETAIL 

 

 

 

 

             REFERENTIENIVEAUS TAALVERZORGING                                   REFERENTIENIVEAUS LEZEN                                     REFERENTIENIVEAUS REKENEN 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Percentage detailscores vakgebieden Eindtoets 

 Groep TV- WW TV-NW TV-LSTK LZ-T&W LZ-OPZ LZ-BEG LZ-I,E&S RK-GET RK-VH RK-M&M RK-VB 

PdH 

2018 54% 72% 53% 63% 73% 61% 56% 55% 56% 47% 60% 
2019 61%  74% 51 % 56 % 78 % 75 % 68 % 62 % 52 % 38 % 59 % 
2020            
2021 55% 64% 70% 69% 56% 68% 67% 61% 57% 58% 67% 

ww werkwoordspelling n-ww niet-werkwoordspelling lstk leestekens t&w techniek & woordenschat opz opzoeken beg begrijpen i, e & s interpreteren, evalueren & samenvatten get getallen vh 
verhoudingen m&m meten & meetkunde vb verbanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duiden Doelen/Doen 

Scoren op 1F & 1S/2F boven signaalwaarde Ambities stellen voor 1F/1S doelen 

1F taalverzorging is kwetsbaar Versterken Begrijpend lees- & Rekenonderwijs met name I t/m III 

  



 

 



 

 

Verbinding met het sectorplan 

 

Hieronder staan voor de school/het jaarplan relevante activiteiten uit het ‘Activiteitenplan 
(s)bao’, behorende bij het sectorplan 2021-2022.  

Geef aan of deze aan de orde zijn voor de school. 

Dit overzicht zorgt ervoor dat uitwisseling georganiseerd kan worden tussen scholen die werken aan 
overeenkomstige doelen en dat er op sectorniveau een overzicht is van de stand van zaken t.o.v. de 
sectordoelen. 

Gerealiseerd 
(borging) 

Gepland 
(verwerkt in activiteitenplan) 

Nu (nog) niet aan de orde/ 
Niet relevant 

B P N 

 

Doel Activiteiten (van de school) bij gewenste 
resultaten 

Kleur of letter 

1. Borging 
kwaliteitsbeleid 

b. Formuleren schooleigen ambities P 

c. Herstel-, ontwikkel- of innovatieopdracht 
is opgenomen in het jaarplan 

N 

2. Bestrijden 
lerarentekort 

a. Begeleiden van minimaal 1 of meerdere 
aspirant-leerkrachten 

B 

b. Bij onvervulde vacatures maatregelen uit 
plan Slim Organiseren gebruiken 

N 

d. Gesprekken over Taakdifferentiatie, 
taakefficiëntie en aandacht voor werkdruk. 

B 

e. Buddy-scholen die vormen van Anders 
organiseren toepassen komen met 
regelmaat bij elkaar. 

N 

f. Inwerk-/onboardingsplan voor zij-
instromers wordt nageleefd. Begeleiding op 
maat voor zij-instromers. 

B 

4.Achterstandenbeleid a. Alle scholen die achterstandsgelden 
ontvangen geven in hun jaarplan aan hoe 
zij deze gelden inzetten 

B 



7. Burgerschap en 
brede ontwikkeling 

a. Scholen hebben de praatplaat 
'wereldburger worden’ opgenomen in hun 
leerstofaanbod (wereldoriëntatie) 

b. Voor verdere ontwikkeling 
burgerschapsonderwijs, volg onderstaande 
link naar BOORconnect. 

https://boorconnect.nl/groups/216-
burgerschapsonderwijs/welcome 

 

P 

 

P 

 

 


