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Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2022-2023 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.
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School & omgeving

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

Functies [namen / taken] Directeur: Ruud van Orsouw 
Adjunct-directeur: Paul van Ulft 
Intern-begeleider: Linda Noordzij 
Taalcoordinator: Judith Bueninck 
Rekencoordinator: Yagmur Kayabasi 
Vertrouwenspersoon leerlingen: Yagmur Kayabasi 
Vertrouwenspersoon ouders: Hulya Yurdakul

Twee sterke kanten - Sterke doorgaande lijn 
- Team staat in de leerstand (duidelijke cultuur en structuur)

Twee zwakke kanten - Door invoering IEP LVS zoektocht naar nulmeting + dwarsdoorsnede
opbrengsten 
- Eindopbrengsten staan onder druk*

Twee kansen - Samenwerking PSZ en POVO voor doorgaande lijnen buiten de school om 
- Opbrengsten schoolbreed stijgen, waardoor eindopbrengsten kansrijk worden

Twee bedreigingen - Ruimtegebrek door aanhoudende groei leerlingen 
- Tunnelvisie (wij doen het goed genoeg, er hoeft niks meer beter) 
- Door ruimhartig aannamebeleid BB staan eindopbrengsten onder druk (wij
hebben onvoldoende kansen om achterstanden naar behoren weg te werken)

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Landelijke norm referentieniveaus behalen*
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal

20 20 13 21 22 18 21 21 156

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

Kwantitatieve gegevens personeel

Aantal medewerkers OP 9 (0 mannen en 9 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP 6 (1 man en 5 vrouwen)

Aantal uitstromers 2

Aantal nieuwkomers 3

Aantal BHV-ers 0

Aantal geplande FG's 17

Aantal geplande BG's 3
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Kwaliteitszorg De school beschikt over een gedragen visie op goed onderwijs groot

GD2 Kwaliteitszorg De visie, ambities en doelen zijn gericht op het kunnen
doorlopen van een ononderbroken ontwikkeling

groot

GD3 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De school spant zich aantoonbaar in om de doelen voor de
sociale en maatschappelijke competenties te laten realiseren

groot

GD4 Resultaten De school behaalt met haar leerlingen resultaten die ten minste
in overeenstemming zijn met de gestelde norm(en)

groot
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Uitwerking GD1: De school beschikt over een gedragen visie op goed onderwijs

Hoofdstuk / paragraaf Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Eind 2023 heeft het team de visie herijkt

Huidige situatie + aanleiding De huidige visie loopt tot 2023.

Gewenste situatie (doel) Komend schooljaar zal de doorleefde visie herijkt worden en bijgesteld waar
nodig. Zo zal er zeker een nieuw 'hoger doel' gesteld worden. Ook zal
burgerschap een prominentere plek krijgen in de missie en visie van de school,
evenals de doorgaande lijn PSZ-PO-VO (integraal kindcentrum?).

Activiteiten (hoe) Visietraject

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 4 en 18

Eigenaar (wie) Ruud van Orsouw

Meetbaar resultaat Vernieuwde missie en visie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 2023, team, retro

Borging (hoe) Visieboekje
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Uitwerking GD2: De visie, ambities en doelen zijn gericht op het kunnen doorlopen van een ononderbroken
ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf Kwaliteitszorg

Resultaatgebied Samenwerking PSZ - PO

Huidige situatie + aanleiding De samenwerking tussen de PSZ en PO hebben 2,5 jaar stilgelegen. De wens
bestaat om deze samenwerking weer op te pakken en te intensiveren.

Gewenste situatie (doel) Er is een doorgaande lijn in thema's en activiteiten waardoor de overstap van
de PSZ naar het PO voor leerlingen kleiner wordt (taalbeheersing en
basisvaardigheden als het aantrekken van je jas)

Activiteiten (hoe) Warme overdrachten, bezoeken bij elkaar en er vindt structureel overleg plaats.

Consequenties organisatie Structureel overleg OB - PSZ inplannen

Consequenties scholing -

Betrokkenen (wie) ob - psz

Plan periode wk 33, 39, 45, 51, 7, 13, 19 en 27

Eigenaar (wie) Maria Sousa

Meetbaar resultaat Leerlingen beheersen de basis(taal)vaardigheden volgens BOSOS
leeftijdsadequaat.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) januari 23, eind schooljaar

Borging (hoe) Ambitiekaart –> kwaliteitskaart
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Uitwerking GD3: De school spant zich aantoonbaar in om de doelen voor de sociale en maatschappelijke
competenties te laten realiseren

Hoofdstuk / paragraaf Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied Burgerschapsvorming

Huidige situatie + aanleiding Nu is beleid niet vastgelegd en gestructureerd. Inspectie verlangt dit wel.

Gewenste situatie (doel) Er is een structureel, duidelijk aanbod voor burgerschapsvorming. Move a Head
heeft een SLO-doelen dekkend aanbod in voorbereiding. Naar verwachting zijn
de doelen gekoppeld aan de inhoud rond de aanvang schooljaar '22-'23
bekend.

Activiteiten (hoe) Lessen door Move a Head worden uitgevoerd, gekoppeld aan SEO-
lessen Move a Head;
Scholing ter voorbereiding op de lessen;
Evaluatie lessen na blok.

Consequenties organisatie Vast onderdeel in het rooster van de leerkrachten;
Startstudiedag burgerschapsaanbod als onderdeel.

Consequenties scholing Studiemomenten vrijmaken.

Betrokkenen (wie) team + move a head

Plan periode wk 34, 16 en 27

Eigenaar (wie) Linda Noordzij

Kosten 2540,-

Omschrijving kosten Scholing + begeleiding + materiaal

Meetbaar resultaat Beleid op het gebied van burgerschapsvorming op school.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na elk blok Move a Head + einde schooljaar.

Borging (hoe) Ambitiekaart –> kwaliteitskaart
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Uitwerking GD4: De school behaalt met haar leerlingen resultaten die ten minste in overeenstemming zijn met
de gestelde norm(en)

Hoofdstuk / paragraaf Resultaten

Resultaatgebied Rekenen

Huidige situatie + aanleiding WIG5 is aangeschaft in 21-22 (groep 1 t/m 7). WIG4 voldeed niet meer aan
tussendoelen SLO.

Gewenste situatie (doel) Methode is geimplementeerd onder begeleiding externe expert.

Activiteiten (hoe) Studiebijeenkomst, klassenconsultaties, gezamenlijk lesontwerp + feedback.

Consequenties organisatie Meenemen in ritmiek werksessies en ontwerpsessies + rekencoordinator
monitort proces.

Betrokkenen (wie) team + externe expert

Plan periode wk 34, 51 en 21

Eigenaar (wie) Yagmur Kayabasi

Kosten 7000,-

Omschrijving kosten Inhuur externe begeleider

Meetbaar resultaat Inhuur externe begeleider

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) januari, einde schooljaar, team, opbrengstenanalyse

Borging (hoe) Ambitiekaart –> kwaliteitskaart
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Te volgen scholing

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten

Implementatie WIG5 Team Schooljaar 22-23 * 7000,-

Rekencoordinator Yagmur Kayabasi Schooljaar 22-23 Avans+* 3000,-

Afronden PABO Roy van der Schee Schooljaar 22-23 Hogeschool Rotterdam 1900,-

SHV-cursus Team Schooljaar 22-23 NISHV 3000,-

Geplande zelfevaluaties

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Zelfevaluatie Audit Team September 2022 0

Geplande vragenlijsten

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Quickscan RI&E Team Januari '23 0

Leerlingtevredenheidspeiling Leerlingen Maart/April 23 0

Algemene werkzaamheden

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Veiligheidsplan vaststellen Ruud van Orsouw September 2022 0

Bijlagen

Naam Bestand

Ambitiekaart PSZ-PO Ambitiekaart_PSZ-PO.pdf
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Kwaliteitskaart Corona 
Kaart Leerkracht 
Eindverantwoordelijke Michelle en Ruud 
Geëvalueerd 24 januari 2022 

 
Doel: 
Het goed en duidelijk in kaart kunnen brengen van de leerlingen die in quarantaine 
zitten of positief getest zijn op corona. 
 
Aanpak: 

- Bij ziekmelding doorvragen: wat heeft het kind, is het kind getest? Zo niet: bij 
klachten verzoeken te testen. 

- Wanneer een leerling positief is getest: 
o Doorgeven aan Ruud/Michelle; 
o In Parnassys ziekmelden + opmerking: positief getest; 

- Wanneer een leerling in quarantaine moet: 
o Doorgeven aan Ruud/Michelle; 
o In Parnassys op geoorloofd afwezig + opmerking quarantaine 

 
 
Overig: 

- Bij 3 of meer positief geteste personen in een klas: klas in quarantaine 
o Ouders informeren via Parro + telefonisch (wanneer overdag); 
o Werk klaarleggen voor onderwijs op afstand (zie Kwaliteitskaart 

Onderwijs op Afstand). 
- Beslisboom: zie beneden bij kantoor Marelva/Hulya 
- Ruud en Michelle houden BOOR wekelijks op de hoogte van de stand van 

zaken. 
 
 



Ambitiekaart ICT vaardigheden 
Domein Onderwijs 
 Algemeen 

 
Achtergrond 
De leerkrachten dienen voldoende ICT-vaardig te zijn om leerlingen te kunnen 
volgen/ondersteunen en het onderwijs te evalueren. Daarnaast moeten we rekening houden 
met een mogelijke lockdown in het komende schooljaar. Leerkrachten moeten in dat geval in 
staat zijn de leerlingen op afstand te kunnen voorzien in hun onderwijsbehoeften en monitoren.  
 
 
 
Aanpak 

- Alle leerkrachten vullen de digitale vaardigheidsscan van BOOR in; 
- Waar nodig: extra scholing inzetten op specifieke gebieden. 

 
 
Ambitie 
 
 

Alle leerkrachten zijn in staat om: 
- Leerlingen te volgen via Gynzy; 
- Digitaal onderwijs te verzorgen; 
- Onderwijs te evalueren in LeerUniek/IEP; 
- Onderwijs op afstand aan te bieden zoals beschreven in 

de kwaliteitskaart Quarantaine/Lockdown. 
Kernresultaat 
 
 

Alle leerkrachten hebben voldoende ICT-vaardigheden om goed 
onderwijs te kunnen verzorgen aan de leerlingen. 
 

Activiteiten 
(werksessies/ontwerpsessies/ 
ritmiek overleggen) 
 
 

- Afname digitale vaardigheidsscan; 
- Passend plan van aanpak overleggen met individuele 

collega’s. 

Proceseigenaar(s) Ruud en Angela 
Indicator 
 
 

Ambitie BOOR 

 



 

Duiding tevredenheidspeiling 
 
Oudertevredenheidspeiling 
Aantal respondenten: 91 (72%) 
 
Dit jaar hebben we de oudertevredenheidspeiling gekoppeld aan de rapportgesprekken. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat de respons veel hoger was dan in voorgaande jaren. Het algemene 
tevredenheidscijfer van ouders over De Tuimelaar is een 8.7. Dit is de hoogste score BOOR-
breed gezien.  
 
Behalve op het gebied van verrijking (8.3) wordt overal > 8.5 gescoord. Dit is mede te 
verklaren door de korte lijnen in communicatie die de leerkrachten hebben onderhouden, 
ook tijdens de lockdown en de periode dat ouders de school niet in mochten. De algemene 
afspraak is dat wij ouders bellen wanneer er iets met hun zoon/dochter is voorgevallen. Dit 
zorgt ervoor dat er een directe interactie tussen leerkracht en ouder plaatsvindt, zonder 
‘ruis’ (tevredenheid contact: 9.0).  
 
Ook de samenwerking met de ouders in het nieuwe gedragsprotocol is aangescherpt: ouders 
worden direct op de hoogte gesteld bij incidenten en zijn aanwezig bij gesprekken met het 
kind. De communicatie en samenwerking tussen school en ouders is ook een speerpunt bij 
kennismakingsgesprekken: wij dragen uit dat wij de samenwerking belangrijk vinden. 
Nieuwe ouders stellen dit op prijs.  
 
Uitdaging voor leerlingen wordt op dit moment gescoord met een 8.3. Wij zijn ons bewust 
van de veranderende populatie, die meer uitdaging nodig heeft. Daarom gaan wij vanaf ’22-
’23 ism andere BOOR-scholen binnen Hoogvliet een passend plusaanbod ontwerpen en 
verzorgen voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben (dit kan heel breed getrokken 
worden, aan een scherpe visie wordt nog gewerkt).  
 
Leerlingtevredenheidspeiling 
Aantal respondenten: 42 (100%) 
 
Vanaf het begin van het begin van dit schooljaar zijn we bezig geweest met de inzet van 
Move a Head (betaald vanuit de ROB gelden). De leerlingen kregen theorielessen van de 
leerkrachten, praktijklessen door vakdocenten en handvatten om de theorie toe te passen 
op het schoolplein. We zien terug in de tevredenheidscijfers dat kinderen zich erg veilig 
voelen (gemiddeld cijfer ervaring veiligheid 7.9 + aantasting veiligheid 9.0). 
 
Daarnaast staan de eerste 8 weken in het teken van de gouden weken.  
 
 
 
 
 



 

Tijdens de lockdown hebben we korte lijntjes gehouden met de leerlingen: we hebben de 
m.b.v. Ipads kunnen monitoren op resultaten en voortgang. Daarnaast hadden de 
leerkrachten structureel contact met de leerlingen via FaceTime.  
 
Na de lockdown is er veel aandacht geweest voor het welbevinden van de leerlingen: 
kinderen moeten eerst goed in hun vel zitten, willen ze tot leren komen.  
 
Uit de leerlingarena is gebleken dat de datamuren + het leren zichtbaar maken erg prettig 
werkt voor de kinderen. Zij geven aan te weten wat de leerdoelen zijn en werken 
doelgericht. Met de datamuren kunnen de vorderingen van de leerlingen zichtbaar worden 
gemaakt. Dit werkt motiverend. Daarnaast voelen de kinderen zich (mede)eigenaar van hun 
leerproces. In de klassen wordt gewerkt met Ipads icm oa Gynzy. Leerlingen geven aan 
tevreden te zijn over wat zij leren op school (9.1). Leerlingen geven daarnaast aan dat zij de 
uitleg van de juf/meester duidelijk vinden (9.2). Zij krijgen goed passende hulp wanneer 
kinderen dat nodig hebben (9.2). 
 
 



Gemiddelde scores op domeinen
1 Pedagogisch handelen 4,00
2 Didactisch handelen 3,00
3 Groepsruimte 3,00
4 Visie 2,00
5 Oberserveren en registreren 3,00
6 Rotterdamse A-kwaliteit 4,00
7 Doorgaande leerlijn 3,00
8 Ouderbetrokkenheid 2,00
9 Ontwikkeling, begeleiding, zorg en externe zorg2,00
10 Kwaliteitszorg en ambitie 2,00

1 Pedagogisch handelen
Waar staat u momenteel? Keuze Aantal keer keuze
Aantal ingevuld 1 1 0
Gemiddelde 4,00 2 0 basis

3 0
4 1 gevorderd
5 0
6 0 droom

Toelichting
Aantal ingevuld 10 Niveau van de kinderen is in beeld en zichtbaar. Differentiatie verdient nog aandacht. Dit jaar gestart met versneld doorstromen van kleuters naar hogere groepen.

Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken?
Keuze Aantal keer keuze

Aantal ingevuld 1 ja 1
modus ja nee 0

Toelichting
Aantal ingevuld 10 Differentiatie in de klassen, meer samenwerken met de peuterspeelzaal.

Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
Aantal ingevuld 10 Uitdagingen: veranderende populatie, instromers missen basisvaardigheden (jas aan doen, schoenen aan doen

Kansen: structureel overleg tussen PSG en PO, bijvoorbeeld eens in de 6 weken

2 Didactisch handelen
Waar staat u momenteel? Keuze Aantal keer keuze
Aantal ingevuld 1 1 0
gemiddelde 3,00 2 0 basis

3 1
4 0 gevorderd
5 0
6 0 droom

Toelichting
Aantal ingevuld 10 In de groepen loopt dit. Er is nog te weinig een doorgaande lijn tussen VE en PO

Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken?
Keuze Aantal keer keuze

Aantal ingevuld 1 ja 1
modus ja nee 0

Toelichting
Aantal ingevuld 10 Doorgaande lijn VE doorzetten.

Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
Aantal ingevuld 10 Kansen: LZM vergevorderd, leerkrachten hebben niveaus van leerlingen goed in beeld. Uitdaging: differentiatie ten uitvoer brengen, grote/kleine kring, samenwerking met voorschool (bij elkaar op bezoek, samen thema's voorbereiden, warme overdracht voor alle leerlingen, zorgleerlingen die doorstromen op tijd in beeld hebben).

Kansen: structureel overleg tussen PSG en PO, bijvoorbeeld eens in de 6 weken

3 Groepsruimte
Waar staat u momenteel? Keuze Aantal keer keuze
Aantal ingevuld 1 1 0
gemiddelde 3,00 2 0 basis

3 1
4 0 gevorderd
5 0
6 0 droom

Toelichting
Aantal ingevuld 10 Zie vorig punt. VE is inpandig, dus er is wel ruimte voor de betrekking van het jonge kind.

Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken?
Keuze Aantal keer keuze

Aantal ingevuld 1 ja 1
modus ja nee 0

Toelichting
Aantal ingevuld 10 Zie vorig kwaliteitsdomein.

Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
Aantal ingevuld 10 Kansen: samenwerking is sinds 21-22 weer opgezet. VE heeft vaste gezichten, waardoor samenwerking goed mogelijk is. Uitdaging: medewerkers VE werken op meerdere locaties, weinig ruimte voor gezamenlijk overleg.

belemmering: De lokalen van de kleuterklassen en de PSG liggen zover uit elkaar

4 Visie
Waar staat u momenteel? Keuze Aantal keer keuze
Aantal ingevuld 1 1 0
gemiddelde 2,00 2 1 basis

3 0
4 0 gevorderd
5 0
6 0 droom

Toelichting
Aantal ingevuld 10

Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken?
Keuze Aantal keer keuze

Aantal ingevuld 1 ja 1
modus ja nee 0

Toelichting
Aantal ingevuld 10

Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
Aantal ingevuld 10 Kansen: komend schooljaar schoolvisie herijken. VE hierbij betrekken.

Wij zien kansen doordat we de visies met elkaar kunnen vergelijken

5 Observeren en registreren
Waar staat u momenteel? Keuze Aantal keer keuze
Aantal ingevuld 1 1 0
gemiddelde 3,00 2 0 basis

3 1
4 0 gevorderd
5 0
6 0 droom

Toelichting
Aantal ingevuld 10 Leerlingen worden structureel gemonitord dmv BOSOS observaties. Bij inschrijving worden zorgen in kaart gebracht. Bij voorkeur warme overdracht VE-PO. Gebeurt niet altijd. 
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Aantal ingevuld 1 ja 0
modus nee nee 1

Toelichting
Aantal ingevuld 10

Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
Aantal ingevuld 10 Kansen: PO heeft goed instrument, VE is inpandig, er is dus een lage drempel.

Tijden voor overleg zijn vaak lastig ivm wisselende werktijden.

6 Rotterdamse A-kwaliteit
Waar staat u momenteel? Keuze Aantal keer keuze
Aantal ingevuld 1 1 0
gemiddelde 4,00 2 0 basis

3 0
4 1 gevorderd
5 0
6 0 droom

Toelichting
Aantal ingevuld 10 Onderwijsassisten heeft 20 jaar ervaring in de VE. Heeft dus goed zicht op de doorgaande lijn tussen VE-PO.

Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken?
Keuze Aantal keer keuze

Aantal ingevuld 1 ja 1
modus ja nee 0

Toelichting
Aantal ingevuld 10 Onderwijsassistent inzetten om doorgaande lijn te versterken

Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
Aantal ingevuld 10 Onderwijsassistent inzetten om doorgaande lijn te versterken

Wij zien kansen doordat we de visies met elkaar kunnen vergelijken. Wat delen we

7 Doorgaande leerlijn
Waar staat u momenteel? Keuze Aantal keer keuze
Aantal ingevuld 1 1 0
gemiddelde 3,00 2 0 basis

3 1
4 0 gevorderd
5 0
6 0 droom

Toelichting
Aantal ingevuld 10 PO doorgaande lijn 1-3 staat goed. Er vindt structureel overleg plaats. Doorgaande lijn met VE is echter onvoldoende op dit moment.

Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken?
Keuze Aantal keer keuze

Aantal ingevuld 1 ja 1
modus ja nee 0

Toelichting
Aantal ingevuld 10

Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
Aantal ingevuld 10 Kansen: visie ontwikkelen (schoolvisie moet 2023 worden herijkt, dus mooi natuurlijk moment).

Wij zien kansen doordat we de visies met elkaar kunnen vergelijken. Wat delen we

8 Ouderbetrokkenheid
Waar staat u momenteel? Keuze Aantal keer keuze
Aantal ingevuld 1 1 0
gemiddelde 2,00 2 1 basis

3 0
4 0 gevorderd
5 0
6 0 droom

Toelichting
Aantal ingevuld 10 Door lockdowns niet mogelijk geweest. Prioriteit om dit weer op korte termijn op te gaan pakken. 

Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken?
Keuze Aantal keer keuze

Aantal ingevuld 1 ja 1
modus ja nee 0

Toelichting
Aantal ingevuld 10 Ook medewerker ouderbetrokkenheid hierin betrekken

Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
Aantal ingevuld 10

9 Ontwikkeling, begeleiding, zorg en externe zorg
Waar staat u momenteel? Keuze Aantal keer keuze
Aantal ingevuld 1 1 0
gemiddelde 2,00 2 1 basis

3 0
4 0 gevorderd
5 0
6 0 droom

Toelichting
Aantal ingevuld 10 zorgleerlingen vanuit VVE kunnen worden geobserveerd worden door SMW (inpandig) of PPO SCP. In de praktijk blijkt vooral de samenwerking met PPO erg lastig. 

Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken?
Keuze Aantal keer keuze

Aantal ingevuld 1 ja 0
modus nee nee 1

Toelichting
Aantal ingevuld 10 In deze samenwerking kan PO niet direct invloed uitoefenen.

Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
Aantal ingevuld 10

Structureel overleg tussen PSG en PO, bijvoorbeeld eens in de 6 weken.

10 Kwaliteitszorg en ambitie
Waar staat u momenteel? Keuze Aantal keer keuze
Aantal ingevuld 1 1 0
gemiddelde 2,00 2 1 basis

3 0
4 0 gevorderd
5 0
6 0 droom
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Toelichting
Aantal ingevuld 10 Op PO niveau wel. Niet in beeld of dit ook gebeurt op VE niveau.

Wilt u dit kwaliteitsdomein gaan versterken?
Keuze Aantal keer keuze

Aantal ingevuld 1 ja 0
modus nee nee 1

Toelichting
Aantal ingevuld 10

Welke kansen en belemmeringen zijn er hiervoor?
Aantal ingevuld 10 Kansen: PO niveau loopt, inpandige VE, onderwijsassistent met ervaring in doorgaande lijn. Ingredienten om kwaliteit te verhogen zijn aanwezig.

Afsluitend: het over-all beeld op de 10 domeinen
Geef aan welke kwaliteitsdomeinen u komend schooljaar wil versterken en welke in de komende schooljaren, conform Schoolplan-termijn:
Aantal ingevuld 10 doorgaande lijn, pedagogisch handelen, didactisch handelen, visie, observeren en registreren, kwaliteitszorg en ambitie

Pedagogisch en didactisch handelen en visie meer op elkaar afstemmen.

Wat heeft de school daarvoor nodig en wat zijn obstakels?
Aantal ingevuld 10 Kansen: PO niveau loopt, inpandige VE, onderwijsassistent met ervaring in doorgaande lijn. Ingredienten om kwaliteit te verhogen zijn aanwezig.

Structureel overleg opnemen in een jaarplanning

Wellicht wilt u nog de ruimte hebben om uw over-all ambitie te formuleren:
Aantal ingevuld 10
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Addendum bij het jaarplan (NPO) 2022-2023
leerlingaantal 01-10-2021: 
(geschat) bedrag NPO:       
School

(zet een x bij interventie waar je gebruik van maakt)
(sp = speerpunt uit je jaarplan)

Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4 Sp 5 Sp 6 Sp 7 Sp 8 Sp 9 Sp 10 Kosten

Uitbreiding onderwijs €

Een-op-een begeleiding
Individuele instructie
Instructie in kleine groepen
Leren van medeleerlingen €
Feedback
Beheersingsgericht leren

Interventies gericht op welbevinden x
Sportieve activiteiten x
Cultuureducatie

€
Metacognitie
Samenwerkend leren

Klassenverkleining x
Onderwijsassistenten/instructeurs x €

Faciliteiten en randvoorwaarden €
Ouderbetrokkenheid €
Digitale technologie €

Totaalbedrag € 47.600,00

€

A.    Meer onderwijs

Voor en vroegschoolse interventies

€

€ 40.000,00

€

€

€

€ 7.600,00

€

157

De Tuimelaar

€Zomer- lente scholen

B.    Effectievere inzet van onderwijs

C.    Sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling

D.    Executieve vaardigheden

E.     Inzet personeel / ondersteuning

F.     Faciliteiten en randvoorwaarden


