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Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

Welke voornemens we hebben in relatie tot het schoolplan
Welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit. Deze staan weggezet in de
jaarplanning 2020-2021. Aan de jaarplanning is een rooster
gekoppeld waarin de onderwerp (lees: doelen) van de
vergaderingen staan.

Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Professionalisering team en kinderen samen verbonden. Het team volgt de scholing
en de methodiek van stichting Leerkracht. Deze principes zijn geïmplementeerd in de
groep. Schoolontwikkeling wordt meegenomen in de groep en gedeeld met de
leerlingen.

Het schoolteam heeft in schooljaar 2021-2022 de stichting "Leerkracht versneller"
gevolgd. In overleg met Stichting Leerkracht bleek dat de school in de haar cyclus veel
elementen van deze methodiek reeds toe had gepast. Er is een aanbod op maat
gemaakt. Alles in de cyclus is gericht op "Wat wordt de leerling hier beter van". Het team
richtte wekelijks bordsessies in om de voortgang te monitoren, had onderwijs en kwaliteit
vergaderingen, retrospectives stonden ingepland. Teamleden keken in elkaars groepen
en observeerden elkaars lessen. Teamleden hebben samen lessen voorbereid, alles
gericht op het beter worden van de leerkracht, zodat de leerling juist beter werd. In
schooljaar 2022-2023 gaan we het hiermee verder. Een coach vanuit Stichting
Leerkracht is betrokken bij de school. Doelgericht werken met meetbare doelen en
gekoppeld aan heldere acties en daarnaast het gericht kunnen evalueren. Het is een
methodiek die bij de werkwijze van het schoolteam past. Op deze wijze werken wij
gericht aan schoolontwikkeling en letten we op de kwaliteit van ons onderwijs. Het team
volgt samen scholing en individuele scholing, deze kennis wordt gedeeld in het team. Up
to date blijven van ontwikkelingen is belangrijk en met name de vraag wat betekent deze
kennis voor ons onderwijs? Wat betekent dit voor het schoolteam en de leerkracht? Alles
gericht op de ontwikkeling van kinderen. Het onderwijsconcept onder de loep? Vanaf de
zomervakantie tot december (incl. lockdown) was er onrust in onze groep 5/6. Door
ziekte en inval heeft onze groep 5/6 veel wisselende gezichten gezien. Het schoolteam
heeft besloten om eerst in te zetten op het weer stabiel krijgen van deze groep. We
hebben besloten dat het ontwerp van het onderwijsconcept niet gerealiseerd kon

2. Op onze school bieden we kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de leerbehoeften
van (groepen) kinderen, zodat de kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen hun
mogelijkheden.2019-2022

3. Op onze school volgt het team samen scholing om gericht schoolbreed beleid te
vormen.

4. Op onze school blijft het schoolteam up to date over de mogelijkheden binnen
Snappet en volgt hiervoor "up date scholing"

5. Het onderwijsconcept van de school is onder de loep genomen en de
succeservaringen vanuit de Lockdown zijn ingebed in dit concept.

6. Het meer en hoogbegaafde kind heeft tijdens de Corona Pandemie niet altijd de groei
doorgemaakt die we hadden verwacht. Meer/hoogbegaafdheid krijgt extra input door
scholing en begeleiding schoolteam HB specialist.
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7. Digitale geletterdheid, de school heeft een leerlijn. Elke leerling heeft gewerkt met de 3
D printer (leerlijn programmeren)

worden. De context was hiervoor niet geschikt. De 3D printer is ingezet in de
bovenbouw. De conclusie vanuit het team was dat het te veel omvattend was voor
jongere kinderen. In de midden-bovenbouw worden ateliers hierin begeleid. Ze kunnen
werken met de 3 D printer en ontwerpen maken. Ze hebben robots etc. gemaakt. Er zijn
ateliers gericht op ICT en techniek. Onze school heeft voor de meer en hoogbegaafde
leerlingen groep 5-8 Pittige Torens aangeschaft. Dit is een grote kast waarin allerlei
projecten zijn. Kinderen leren de juiste leer-werkstrategieën toepassen tijdens een
project. Daarbij staat het kind centraal. Samen met het kind wordt er gereflecteerd wat
kun jij goed, wat wil jij versterken. Hoe ziet de leerkracht dit bij het kind. Aan de hand van
eind criteria werkt het kind gericht aan de projecten uit de Pittige Torens en wordt hierin
begeleid. Via Social Schools zijn hierover ook berichten gedeeld. Zo is er een goede
doelen project uitgebreid opgezet. Diverse projecten zijn behandeld. De jongere groepen
krijgen extra uitdaging in hun groepen. Groep 1-4 en de leerkracht ondersteuner werkt
met hen ook aan onderzoekjes. Voor deze groepen zijn de Pittige Torens te pittig. De
school heeft een document waarin onze werkwijze en aanbod voor meer en
hoogbegaafde leerlingen staan beschreven en welke routing wij hierin volgen.

Conclusie: Ons onderwijsconcept onder de loep, nemen we mee naar volgend
schooljaar 2022-2023. We zullen hier eerst een deelgebied van ontwikkelen. Dit
deelgebied is gericht op de ontwikkeling van leerlingen. Hoe is de leerhouding van het
individuele kind en van de groep? We zomen in op nauwkeurigheid, focus,
zelfstandigheid en samenwerking en gericht kunnen werken aan taken. We zien dat veel
kinderen dit goed kunnen en we zien dat er ook veel kinderen zijn die dit lastiger vinden.
Ze werken voor de leerkracht en minder tot niet voor henzelf. De uitdaging wordt om ons
onderwijs zo in te richten dat deze groep zich verder kan ontwikkelen.

8. De streefbeelden van het Schoolplan zijn grotendeels behaald. De school heeft voor
het laatste jaar in de bijlage van het Schooljaarplan een aantal ontwikkeldoelen 2022-
2023 beschreven. Zie hiervoor addendum bij dit jaarplan 2022-2023
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

Totaal: 6,0731 
Directie 0,6 
Zorg en begeleiding leerkrachten 5,4731

We hebben gebruik gemaakt van onze sterke kanten en tijdens dit Corona schooljaar
deel 2 goed samengewerkt met ouders/verzorgers. Leerlingen geven in onderzoeken
aan dat ze zich gezien en gekend weten. De basis van onze school en de basis om te
komen tot leren. Nieuwe leerlingen op onze school zijn aangenomen en de
samenwerking met KindH afdeling stichting Gewoon Bijzonder is daarin gezocht. De
medische zorg die nodig is, checks die gedaan moeten worden stemmen ouders,
verzorgers van stichting GB en de school onderling af. Kinderen worden goed gevolgd in
de groep. Dit geeft ouders/verzorgers een gerust gevoel. Leerkrachten kunnen zich
focussen op het onderwijs en de begeleiding van leerlingen en voelen zich gesteund dat
dit goed is weggezet. Kinderen met een bepaalde medische aandoening kunnen naar de
reguliere basisschool. De basis hiervoor is goed contact en veilig (durven uitspreken wat
je tegenkomt om op zoek te gaan naar oplossingen) contact tussen school en ouders.
We hebben dit jaar iets meer leerlingen mogen verwelkomen op onze school dan in
voorgaande jaren. We worden blij als deze trend zich bestendigd en ouders/verzorgers
hun kind met een goed gevoel bij ons achter laten. Corona heeft ons allen hier en daar
belemmerd. De klas en de leerlingen heeft de prioriteit. Leerkrachten hebben na hun
pauze de klasdeuren van 15:00 - 16:00 uur voor zichzelf gesloten gehouden. Nakijken,
tijd voor analyse en voorbereiden van lessen voor de volgende dag heeft prioriteit
gekregen. Dit is zo goed bevallen. Leerkrachten stonden goed voorbereid voor de klas
en konden zich focussen op wat echt belangrijk is.

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

Functies [namen / taken] Directie Mathilde Lievers Master Educational Leadership,
auditor en register directeur Primair Onderwijs 
Intern begeleider Anja Meems Master Educational Needs 
Stephan Loonstra ICT specialist 
Bouwien Pauw Rekencoordinator en orthopedagoog 
Petra Navest Kindercoach (basis) 
Anja Meems PBS coordinator, Master Educational Needs
en Kindercoach (basis) 
Elles Huisman Jonge Kindspecialist 
Hilde Bolhuis (functie leerkrachtondersteuning met post
HBO achtergrond Pedagogische Academie) 
Willeke Brontsema aanspreek persoon bij afwezigheid
directie

Twee sterke kanten Trots op leeropbrengsten 
Trots op dat kinderen en ouders de school veel waardering
geven (8,6) omdat we de kinderen willen zien, kennen en
om ze geven.

Twee zwakke kanten Vanwege Corona kunnen niet alle schoolontwikkelingen
waar we zin in hebben om te ontwikkelen doorgaan. 
Kleine actief team die het met elkaar moet doen. (Veel
acties op weinig schouders)
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Twee kansen Leerkrachten met veel kennis in hun rugzak nemen team
mee naar hoger plan. 
Samenwerking met KindH (kinderopvang in het gebouw) en
Stichting gewoon bijzonder (afdeling van KindH) met
meervoudig gehandicapte kinderen en door samenwerking
maken we gebruik van hun medische expertise. Kinderen
met een medische aandoening kunnen toch in de eigen
plaats op een reguliere basisschool naar school

Twee bedreigingen De krimp in Uithuizen t.a.v. leerlingenaantal (moeten
vormen van soms combinatiegroepen) 
Corona en onderwijsontwikkeling en dreigende stagnaties
bij leerlingen.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Alles conform inspectiekader en richtlijnen/routings VCPO
N-G en Samenwerkingsverband 20.01 
Monitoring via audit (extern/intern) en
inspectieonderzoeken (thema)
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Voor schooljaar 2022-2023 hebben we een constant leerlingen aantal. We zien dat onze
eigen ouders/verzorgers van de school met aankomende ouders spreken en vertellen
over cbs Koning W-A. Deze positieve PR zorgt ervoor dat meer nieuwe ouders voor
onze school kiezen. Het zien en kennen van kinderen en om hen geven, dat is de basis
van onze school. We voelen ons voor hen verantwoordelijk en willen dat ze kwalitatief
goed onderwijs krijgen. We willen dat ze uitstromen naar een vorm van voortgezet
onderwijs die bij hen past. (Lees, gaan voor het optimale)

13 11 12 13 10 14 9 18 100

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

Leerlingen met de status 'volgt onderwijs' en een reguliere (bekostigde) inschrijving in
ParnasSys

Categorie Aantal 
3 jaar of jonger 0 
4 t/m 7 jaar 43 
8 jaar en ouder 49 
totaal 92 
Aantal leerlingen NOAT Aantal 
NOAT 5 
Aantal niet-bekostigde leerlingen Aantal 
Niet bekostigd 0
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Leren van en met
medeleerlingen
(tutoring) 
npo school

programma 2020-

2025

Het schoolteam volgt een dagdeel scholing rond de kracht van samenwerkend leren groot

GD2 Streefbeeld Op onze school bieden we kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van (groepen) kinderen,
zodat de kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen hun mogelijkheden.2019-2022

groot

GD3 Streefbeeld Op onze school volgt het team samen scholing om gericht schoolbreed beleid te vormen. groot

GD4 Metacognitie en
zelfregulerend
leren 
npo school

programma 2020-

2025

Scholing rond Metacognitie en zelfregulerend leren in combinatie met de kracht van Feedback groot

GD5 Streefbeeld Het onderwijsconcept van de school is onder de loep genomen en de succeservaringen vanuit de Lockdown zijn
ingebed in dit concept.

groot

GD6 Streefbeeld Het meer en hoogbegaafde kind heeft tijdens de Corona Pandemie niet altijd de groei doorgemaakt die we hadden
verwacht. Meer/hoogbegaafdheid krijgt extra input door scholing en begeleiding schoolteam HB specialist.

groot

GD7 Streefbeeld Digitale geletterdheid, de school heeft een leerlijn. Elke leerling heeft gewerkt met de 3 D printer (leerlijn
programmeren)

groot

GD8 Rekenen en
Wiskunde 
schoolrapportage

2020-2021

We zien in bepaalde groepen, bepaalde leerlingen uitvallen. Hierop is een herstelplan/plan van aanpak geschreven
om de schoolambities ook me deze leerlingen te halen. Dit is weggezet in het NPO schoolprogramma 2021-2023.

groot

GD9 Begrijpend lezen 
schoolrapportage

2020-2021

Schooljaar 2021-2022 schoolbreed aandacht voor begrijpend lezen en studievaardigheden met als doel zichtbare
groei op de Citotoets van de leergroep.

groot
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GD10 PCA
Onderwijskundig
beleid

Gerichte doel formulering met leerlingen (doelenbord) en verbetering doelformulering door het team gericht op "wat
wordt de leerling hier beter van?" Deze doelen zijn verbonden aan schoolontwikkeling, borging/versterking en
kennisontwikkeling

groot

GD11 PCA
Onderwijskundig
beleid

Leerlijnen van Parnassys voor het jonge Kind groot

GD12 PCA
Kwaliteitszorg

Behalen van PBS certificaat in schooljaar 2020-2021 groot

KD1 Instructie in kleine
groepen (tutoring)

Door gaan doorgaande lijn Bareka. In de onderbouw intensief dagelijks inzetten op automatiseren. Dit wegzetten in
het schema en bijhouden van leerlingen. We zien dat leerlingen wel de som begrijpen, maar niet de
snelheid/vlotheid (kracht van automatiseren) beheersen en daardoor ook fouten maken. Inzetten op automatiseren
is heel belangrijk.

klein

KD2 Feedback De groepsleerkrachten bovenbouw en intern begeleider schrijven samen interventieprogramma/aanpak voor deze
groep leerlingen.

klein

KD3 Streefbeeld Op onze school blijft het schoolteam up to date over de mogelijkheden binnen Snappet en volgt hiervoor "up date
scholing"

klein

KD4 Klassenverkleining De groepsleerkrachten bovenbouw en intern begeleider schrijven samen interventieprogramma/aanpak voor deze
groep leerlingen. Interventie van huidige groep 8 M Begrijpend lezen daarin doelen gehaald. Groep 7, volgende
groep 8 daar moet een programma (herstel) op.

klein

KD5 Klassenverkleining Begeleiding aan koppelen vanuit Nationaal programma om kinderen verder te helpen. Denk aan groep splitsen op
bepaalde dagdelen of dagen.

klein

KD6 Actiepunten (los
van menukaart)

Begrijpend lezen van IV score naar lll score krijgen (schoolambitie) klein

KD7 PCA Basiskwaliteit Automatiseren domein Rekenen gekoppeld aan de interventies Schoolscan klein
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Uitwerking GD1: Het schoolteam volgt een dagdeel scholing rond de kracht van samenwerkend leren

Hoofdstuk / paragraaf Leren van en met medeleerlingen (tutoring)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD2: Op onze school bieden we kwalitatief goed onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van (groepen) kinderen, zodat de kinderen zich optimaal
ontwikkelen binnen hun mogelijkheden.2019-2022

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Ontwikkelingsdoel: Hoe formuleer je een helder doel waar kinderen beter van worden en daarnaast meetbaar is.
Ontwikkeldoel 2: Met kinderen in de klas ontwikkelingsdoelen meetbaar wegzetten.

Huidige situatie + aanleiding We hebben de leerlingen in beeld gebracht. We kijken nu (Corona pandemie) gericht naar leerlingen in de groepen. Er
zijn verschillen. Waar bij (veel kinderen in groep 5-8) sprake is van leergroei (afstandsonderwijs), zijn er leerlingen waar
er achteruitgang is. Dit vraagt om subgroepen en individuele begeleiding..

Gewenste situatie (doel) De achterstanden per leerling zijn in kaart gebracht en zijn gemonitord (lees de juiste interventies leidend tot resultaat
verhoging zijn gepast).

Activiteiten (hoe) Bordsessies, deze zijn verbonden met schoolontwikkeling, borging/versterking en kennisontwikkeling 15 minuten minuten
in de week bij het bord. Schoolontwikkeling van de school (schooljaarplanning) ook zichtbaar en besproken met
leerlingen in de klas. Kortom samen elke dag een beetje beter. Scholingsplan is geschreven en Stichting Leerkracht
wordt gevraagd om te begeleiden. Programma wordt Leerkracht Light. Er wordt een coach (intern) opgeleid (loopt voor
op het team en deze begeleidt het team). Scholing wordt gevraagd en met expertcoach ingepland.

.

Consequenties organisatie Ritmiek bord- en teamsessies aangeven in jaarplanning. Teamscholing inplannen en mogelijk uitwisselingsmomenten
met andere scholen.

Consequenties scholing Allen aanwezig

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 30, 36, 40, 1, 6, 10, 14, 18, 23 en 27

Eigenaar (wie) Team, kartrekker IB-er Anja Meems

Kosten 4700 Zie scholingsplan

Omschrijving kosten Leerkrachtcoach

Meetbaar resultaat Zichtbaar SMART geformuleerde doelen waar leerlingen beter van worden

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie Nieuw schooljaar in ’t zicht.

Borging (hoe) Borging: Schooljaarverslag, zichtbaar in borden die team heeft, maar ook de leerlingen. Verwerven methodiek in team.
Lees groot professionaliseringsitem.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Ontwikkelingsdoel: Hoe formuleer je een helder doel waar kinderen beter van worden en daarnaast meetbaar is. Ontwikkeldoel 2: Met kinderen in de klas ontwikkelingsdoelen
meetbaar wegzetten. Er is een groep kinderen die dit lastig vindt en hierbij ondersteuning nodig heeft van de leerkracht. We zetten dit plan door naar volgend jaar. (Lees we gaan
er mee verder)
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Uitwerking GD3: Op onze school volgt het team samen scholing om gericht schoolbreed beleid te vormen.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Teamgerichte scholing leidt tot een sterke doorgaande lijn

Huidige situatie + aanleiding Dit doen we elk schooljaar. Er is gestructureerd ruimte voor teamscholing tot fase van implementatie en borging. Er is
ruimte voor individuele scholing. We leren elk jaar met elkaar en staan NOOIT stil. Stilstaan is niet goed voor de school,
teamontwikkeling, de kinderen. We stemmen daarom met elkaar af waar we op in gaan zetten. Data analyses en
conclusies zijn belangrijk en daarnaast nieuwsgierig/leergierig zijn om verder te ontwikkelen. Lees optrekken in
gezamenlijkheid.

Gewenste situatie (doel) Elke dag samen verder mogen groeien met de kinderen.

Activiteiten (hoe) Scholing

Consequenties organisatie Inplannen, in werkverdelingsplan, jaarrooster, kortom goed wegzetten.

Consequenties scholing Scholingsplan -Stichting Leerkracht -Zien! gericht op gedrag impulsbeheersing, focus, we zien dat deel van onze
leerlingen daar mee worstelt. We geven dit aan in Zien! Hoe kunnen we gericht onze leerlingen verder helpen. Wat
hebben ze daarin van ons als leerkracht en team (school als geheel) nodig. Dit vervlechten we in PBS

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten Scholingsbudget

Omschrijving kosten Begroting

Meetbaar resultaat Implementatie in beleid of komt terug in gesprekscyclus of in klassenconsultaties team/directie/IB-er

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Schooljaarplan en tussenevaluaties schooljaarplan/schoolontwikkeling

Borging (hoe) Zie beleidsdocumenten Scholing gaat een team verweven in gedrag, in beleid, in kinderen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Teamgerichte scholing leidt tot een sterke doorgaande lijn. Diverse scholing is dit schooljaar gevolgd en alles gericht op van elkaar leren en de kracht van de sterke doorgaande
lijn. Dit is zichtbaar in interventieprogramma's, waar analyses onderliggen en gezamenlijke afstemming. Dit is geen SMART doel en daarom ronden we deze nu af. Dit is hoe we
werken.
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Uitwerking GD4: Scholing rond Metacognitie en zelfregulerend leren in combinatie met de kracht van Feedback

Hoofdstuk / paragraaf Metacognitie en zelfregulerend leren

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD5: Het onderwijsconcept van de school is onder de loep genomen en de succeservaringen vanuit de Lockdown zijn ingebed in dit concept.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Onderwijsconcept passend bij leerling populatie in sterke doorgaande lijn zichtbaar.

Huidige situatie + aanleiding NCO rapportage, data analyses schoolteam laat zien dat leerlingen statistisch gezien meer leergroei laten zien wanneer
ze niet op school zijn dan wel. Dit is iets waar de school van schrok. Is het om van te schrikken of is het om te onderzoek
wat geleid heeft tot dit resultaat? Natuurlijk zijn er ook leerlingen die niet hebben geprofiteerd en zelfs achterop zijn
geraakt. Maar de overgrote meerderheid heeft het thuis beter gedaan met bepaalde vakken dan op school. Kinderen
geven aan dat het op school gezellig is, afleiding (lees ruis). De uitlegt komt soms 3 x voorbij. Als de leerkracht op Teams
was, was het meteen opletten. Wegzakken, veel herhaling het was er niet bij. Kinderen moeten weer op het puntje van
hun stoel zitten. Kinderen geven aan dat het gezellig is op school. Rust en focus is belangrijk en daarna weer afwisseling.
Dit vraagt om gedrag van de professional en van de leerling. Samen met het schoolteam dit uitwerken in Nieuw
Schooljaar in 't Zicht.

Gewenste situatie (doel) Zichtbaar leerlingen die gefocust zijn op leren en zelf verder willen komen in hun ontwikkeling.

Activiteiten (hoe) Inzetten op executieve functies, dat is de basis en daarin zien we een wisselend beeld bij de leerlingen. Sommige
leerlingen zijn goed gefocust en er zijn ook leerlingen die snel zijn afgeleid en in mindere mate eigenaar zijn van hun werk
en het werk dat ze inlveren. Groep 5-8 heeft hier een plan voor ontwikkeld.

Waarom helder hebben als team, compleet met elkaar uittekenen in beelden en woorden. Hoe? Uitzetten in stappen. Wat
eerste en wat daarna. Zo stap voor stap aanleren van ander gedrag. Bij elkaar in de klas kijken. Directie die dit monitort
en overleg over heeft. Hoe willen we dat de basishouding is van kinderen (gewenste leerhouding) hoe ziet die eruit. Wat
heeft kind dan van ons nog. Daadwerkelijk in concreet gedrag.

Consequenties organisatie Veel bij elkaar kijken en wekelijks afstemming

Consequenties scholing Scholing stichting Leerkracht. Professionaliseren van het schoolteam

impulscontrole, concentratie dit scoort bij veel kinderen rood. Rust is de basis voor focus en komen tot goed leren.

Individuele scholing gericht op eigen ontwikkeling leerkracht. Scholing volgen op gebied domein rekenen b.v. op weg
naar 1S
Of rekenen voor groep 4 Wiz Scholing

Feedback Leerkuil van Bazalt en daar gericht een margedagdeel aan wijden om kennis op te frissen en nieuwe
handvaten te krijgen.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team
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Kosten 4700 stichting LK Zien! module Mogelijk nog Parnassys module leerling gegevens.

Omschrijving kosten Scholingsbudget

Meetbaar resultaat In beleid/afspraken in gedrag weggezet. Kwaliteitskaart rond onderwijsconcept.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussentijds veel evaluaties om stap voor stap verder te komen. Directie en schoolteam

Borging (hoe) Beleid en dit monitoren. Komt ook in de Schoolgidsbijlage als het verandert en afstemming in MR.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

CBS Koning Willem-Alexander
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Uitwerking GD6: Het meer en hoogbegaafde kind heeft tijdens de Corona Pandemie niet altijd de groei doorgemaakt die we hadden verwacht. Meer/hoogbegaafdheid
krijgt extra input door scholing en begeleiding schoolteam HB specialist.

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Beleid meer en hoogbegaafdheid is waar nodig aangepast en is zichtbaar in de school

Huidige situatie + aanleiding Door de lockdown hebben meer en hoogbegaafde leerlingen niet apart les gehad. Ze zijn daarin te kort gekomen. Hun
programma is compact geweest en de uitdaging is gemist. Bij hen (sommige) is ook minder leergroei gezien. We zien in
onze school in groepen kinderen die echt meer kunnen. Er is beleid en toch bieden we deze leerlingen niet wat hen echt
toekomt. Dit moet anders, we willen kinderen zien en recht doen aan kinderen. Ook deze groep heeft recht op
begeleiding en we zijn eerlijk dat de aandacht naar leerlingen die lesstof moeilijk vinden en de basisgroep gaat.

Zie hiervoor protocol meer en hoogbegaafdheid VCPO N-G waar de school zich aanhoudt.

Gewenste situatie (doel) Leerlingen die meer kunnen worden uitgedaagd op onze school. We krijgen van de leerlingen terug dat ze zich gezien
voelen en hun programma uitdagend en goed voor ze is.

Activiteiten (hoe) HB specialist frist kennis op bij team. Iedereen hoort nog een keer alle informatie en het belang daarvan. Wat betekent dit
voor ons? Wat passen we aan? Wat moet anders en waarom? HB specialist bekijkt ons beleid en kijkt mee in de klas,
soort coaching on the job. Middels subsidie heeft VCPO N-G dit aangeschreven. De school heeft kenbaar gemaakt dit te
willen opfrissen.

Consequenties organisatie Elke groep doet mee

Consequenties scholing Elke leerkracht doet mee

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De school houdt zich aan het protocol meer-hoogbegaafde kind. De pittige torens zijn voor groep 6-8 aangeschaft. Leerlingen gaan naar de Torenklas of krijgen op school extra
ondersteuning bij projecten van de leerkracht en de leerkrachtondersteuning. Doel is hun denken te stimuleren, leren plannen en niet met een makkelijk antwoord genoegen
nemen. Er wordt gewerkt met heldere criteria, zodat leerlingen weten waar hun werk aan moet voldoen. Hoge verwachtingen (en eisen).
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Uitwerking GD7: Digitale geletterdheid, de school heeft een leerlijn. Elke leerling heeft gewerkt met de 3 D printer (leerlijn programmeren)

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Voor de jongere groepen is dit te complex. Bovenbouw groepen (groep 5-8) hebben geleerd om te programmeren en de 3 D printer in te zetten. Tijdens atelier wordt dit ook
aangeboden.

CBS Koning Willem-Alexander
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Uitwerking GD8: We zien in bepaalde groepen, bepaalde leerlingen uitvallen. Hierop is een herstelplan/plan van aanpak geschreven om de schoolambities ook me
deze leerlingen te halen. Dit is weggezet in het NPO schoolprogramma 2021-2023.

Hoofdstuk / paragraaf Rekenen en Wiskunde

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD9: Schooljaar 2021-2022 schoolbreed aandacht voor begrijpend lezen en studievaardigheden met als doel zichtbare groei op de Citotoets van de
leergroep.

Hoofdstuk / paragraaf Begrijpend lezen

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking GD10: Gerichte doel formulering met leerlingen (doelenbord) en verbetering doelformulering door het team gericht op "wat wordt de leerling hier beter
van?" Deze doelen zijn verbonden aan schoolontwikkeling, borging/versterking en kennisontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Het team leert methodiek van Stichting leerkracht (Light gezien wat de school als doet)

Huidige situatie + aanleiding Zie hier voor de bijlage. Schoolkracht scholingsdocument

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Dit willen we nog meer bestendigen in de klas. Teambreed (denk aan scholing en van elkaar leren en samen lessen ontwerpen) doen we veel zaken goed. De kracht zit erin om
gericht leerlingen mee te nemen.
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Uitwerking GD11: Leerlijnen van Parnassys voor het jonge Kind

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Leerlijnen van Parnassys voor het jonge Kind (implementatie en nieuw Leerlingvolgsysteem) gekoppeld aan beredeneerd
aanbod

Huidige situatie + aanleiding De scholing is gevolgd. Leerkrachten werken met de leerlijnen jonge Kind Parnassys. Implementatie en vaardiger worden
om de leerlijnen te gebruiken in het ontwerpschema van het thema. Vaardig worden in observeren, interventies inzetten
en bijhouden in het systeem. Implementatie en vaardig worden in een nieuw systeem kost tijd.

Gewenste situatie (doel) Leerkrachten in de onderbouw kunnen in jaargesprek 2022 teruggeven dat ze zich vaardig en kundig voelen als het gaat
om het werken met de leerlijnen, het observeren, beschrijven en volgen van de interventies.

Activiteiten (hoe) De leerkrachten gaan op de collega school kijken (leren van elkaar). Overleg momenten samenwerken aan een thema
wordt vastgelegd in de jaarplanning

Consequenties organisatie Jaarplanning en vrij roosteren (scholing)

Consequenties scholing 6x bijeenkomst (cluster) ontwerpen/thematisch werken onderbouw.

Betrokkenen (wie) leerkrachten onderbouw en ondersteuning op afroep ib-er

Plan periode wk 30, 31, 40, 41, 48, 49, 5, 6, 17, 18, 23 en 24

Eigenaar (wie) Leerkrachten onderbouw

Kosten Scholing geweest in 2020-2021

Meetbaar resultaat De leerkrachten voelen zich vaardig en het zichtbaar in de routing Zicht op Ontwikkeling.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 4x per jaar met de Intern Begeleider okt/nov, febr, april en juni

Borging (hoe) Beredeneerd aanbod kleuters. Leerlijnen Parnassys leerling volgsysteem (digitaal)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Leerlijnen van Parnassys voor het jonge Kind (implementatie en nieuw Leerlingvolgsysteem) gekoppeld aan beredeneerd aanbod. Dit is volledig afgerond en zichtbaar in
onderwijsondersteuning, zicht op ontwikkeling en begeleiding.
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Uitwerking GD12: Behalen van PBS certificaat in schooljaar 2020-2021

Hoofdstuk / paragraaf PCA Kwaliteitszorg

Resultaatgebied PBS schoolcertificaat totale pakket aan eisen op orde. Doel: De school behaalt het PBS certificaat

Huidige situatie + aanleiding De School heeft een opgeleide PBS specialist, een PBS coördinator en een PBS team. De school heeft een compleet
handboek. De kracht van de PBS methodiek zit in de doorgaande lijn van de school. Door de Corona pandemie konden
we in 2020-2021 het certificaat niet halen, dit schuiven we naar dit schooljaar 2021-2022.

Gewenste situatie (doel) PBS certificaat. De school moet echt aan heel wat doelen voldoen wil de school dit halen. Hier zijn we volop elke dag
trouw mee bezig. Zodra externen in de school zijn gaan we hiervoor. Onze plannen vanuit Zien! impuls beheersing, focus
etc. Het past mooi in elkaar.

Activiteiten (hoe) Zie addendum Schoojaarplan 2020-2021 Door de Coronacrisis is certificering in mei 2020 niet doorgegaan. De school
heeft in die tijd doorgewerkt aan onderdelen geel en rood.

CBS Koning W-A wil certificaat in schooljaar 2020-2021 behalen voor groen, geel en rood. Totale certificaat PBS.

Consequenties organisatie We gaan heel gericht bezig met ons onderwijsconcept, benadering (PBS) en voorspellend zijn in gedrag. We zijn een
PBS school we verwachten dat we dit kunnen. Goed contact met leerlingen. Geven de school 8,6 en de leerkracht 9,5.
Kinderen vinden het fijn hier. Hen hierbij betrekken is echt heel belangrijk. Zelf laten inzien waarom we het doen en
vragen wat ze daarin nodig hebben?

Consequenties scholing Allen aanwezig

Betrokkenen (wie) team (samen met kinderen en ouders)

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team en PBS kartrekkers

Omschrijving kosten Certificaat 3000 euro

Meetbaar resultaat PBS certificaat is gehaald

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) PBS certificaat is gehaald

Tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders, medewerkers in december 2020 Score tevredenheid in 2018 hoog, dit
vasthouden.

Borging (hoe) Handboek, certificaat, zie routing PBS team vergaderen momenten en data analyses SWIS

CBS Koning Willem-Alexander
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De School heeft besloten alle principes van PBS uit te voeren en een PBS school te zijn. De school kiest niet voor het certificaat. Dit is jaarlijks 3000 euro en daarnaast kost het
digitale systeem teveel geld. De school kan deze middelen niet meer hiervoor beschikbaar stellen. In Parnasyss volgen we de leerlingen in het leerlingvolgsysteem en met Zien!
(gaat Kindbegrip heten per 2022-2023). Parnassys is het leerling administratiesysteem en leerlingvolgsysteem van de school.)
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Uitwerking KD1: Door gaan doorgaande lijn Bareka. In de onderbouw intensief dagelijks inzetten op automatiseren. Dit wegzetten in het schema en bijhouden van
leerlingen. We zien dat leerlingen wel de som begrijpen, maar niet de snelheid/vlotheid (kracht van automatiseren) beheersen en daardoor ook fouten maken. Inzetten
op automatiseren is heel belangrijk.

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD2: De groepsleerkrachten bovenbouw en intern begeleider schrijven samen interventieprogramma/aanpak voor deze groep leerlingen.

Hoofdstuk / paragraaf Feedback

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD3: Op onze school blijft het schoolteam up to date over de mogelijkheden binnen Snappet en volgt hiervoor "up date scholing"

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Op onze school blijft het schoolteam up to date over de mogelijkheden binnen Snappet en volgt hiervoor "update
scholing"

Gewenste situatie (doel) Op onze school blijft het schoolteam up to date over de mogelijkheden binnen Snappet en volgt hiervoor "update
scholing"

Activiteiten (hoe) Margemiddag Trainer Snappet Verdiepingsmodule 2 mogelijk 3 gezien ontwikkeling van het team.

Dit staat in documenten weggezet. Elke 4 tot 6 weken leidt de IB-er een sessie waarin er schoolbreed wordt gekeken
naar de opbrengsten van Snappet. Staat weggezet in de jaarplanning en in het vergaderschema

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Allen

Omschrijving kosten 750 euro consulent

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief
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Uitwerking KD4: De groepsleerkrachten bovenbouw en intern begeleider schrijven samen interventieprogramma/aanpak voor deze groep leerlingen. Interventie van
huidige groep 8 M Begrijpend lezen daarin doelen gehaald. Groep 7, volgende groep 8 daar moet een programma (herstel) op.

Hoofdstuk / paragraaf Klassenverkleining

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD5: Begeleiding aan koppelen vanuit Nationaal programma om kinderen verder te helpen. Denk aan groep splitsen op bepaalde dagdelen of dagen.

Hoofdstuk / paragraaf Klassenverkleining

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Uitwerking KD6: Begrijpend lezen van IV score naar lll score krijgen (schoolambitie)

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

CBS Koning Willem-Alexander

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 25



Uitwerking KD7: Automatiseren domein Rekenen gekoppeld aan de interventies Schoolscan

Hoofdstuk / paragraaf PCA Basiskwaliteit

Resultaatgebied Leerlingen op cbs KWA kunnen automatiseren (halen doelen van hun leerjaar)

Gewenste situatie (doel) Power en Speed is op orde bij de leerlingen in de groepen 1-8

Activiteiten (hoe) Bareka scholing is gevold, idem verdieping. De Reken coördinator monitort en stemt af met het team (inventariseert
knelpunten en ziet wat goed gaat) De Reken coördinator en leerkrachten nemen kinderen en ouders gericht mee. Van
groep 5 naar groep 6 moet het echt goed zitten voor schoolsucces en S1 halen in groep 8. Power/Speed rekenmuurtje
Bareka, Drempelspelen actief inzetten, Met sprongen vooruit. Reken is leuk en automatiseren, (goed beheersen)
vergroot inzicht en plezier.

Groep 3 en groep 4 schooljaar 2021-2022 gaan gericht aan de slag met rekeninterventies. De groep hopen we in dit
schooljaar te splitsen met de NPO middelen, zodat achterstanden zoveel mogelijk worden weggewerkt en de leerlingen in
groep 5 het automatiseren beheersen en dit vergroot hun inzicht in rekenen en rekenplezier.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Allen

Omschrijving kosten Reken coördinator opleiding is betaald. Roosteren van uren (klassenbezoek) Stichting Leerkracht doelenbord team en
doelenbord leerlingen in de groep Meenemen in schoolontwikkeling

Scholing WIZ (rekenen) dit is individuele scholing (gericht op leergroep)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Leerlingen op cbs KWA kunnen automatiseren (halen doelen van hun leerjaar). Dit is gerealiseerd. We zien dat in groep 5 en 6 bij sommige kinderen hiaten zitten door vele
wisseling van leerkrachten (zomervakantie t/m dec) dit wordt in interventieprogramma's meegenomen. Dit nemen we mee naar volgend jaar.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Het team heeft de scholing van "Stichting Leerkracht-versneller" gevolgd. Het team heeft
een training van Bazalt gevolgd op het geven van effectieve feedback en de leerkuil. Het
team heeft gebruik gemaakt van elkaars expertise. In de school zijn veel leerkrachten
die zich hebben gespecialiseerd. Zij volgen jaarlijks individuele scholing gericht op hun
expertise. Deze kennis delen ze met het team. We reflecteren daarna op ons onderwijs.
Wat betekent deze opgedane kennis voor ons en vaak vloeien daar weer
ontwikkelingspunten voor de school uit. (Zie specialisme in de school) Leerkrachten
volgen ook individuele scholing, zodat wij up to date zijn met onze kennis op
onderwijsgebied.

Diverse
scholingen en
webinars

Teamleden groep
1-8, directie en
intern begeleider

Schooljaar 2020-
2021 ook in digitale
sessies doorgegaan

Diverse
aanbieders

Scholingsbudget
op basis van
fte's of gratis

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten De scholing heeft bijgedragen tot ontwikkeling van het team en heeft invloed gehad op
het schoolbeleid. Denk aan verandering van aanpak, nieuwe afspraken en andere
interventies met als doel dat kinderen en teamleden er beter van worden. Steeds een
stapje beter. De individuele scholing die gevolgd is, wordt in het team besproken.) De
andere scholingen die zijn gevolgd hebben een vervolg gekregen in het aanbod op onze
school. Onze school werkt aan een sterke doorgaande lijn voor rekenen. Waarom? Als
het onderwijs in de groepen goed op elkaar aansluit, dan is dat succesvol voor de
leerling. Er ontstaan geen hiaten in kennis en we leren als team van elkaar. We
bespreken de resultaten van de groepen en individuele leerlingen. Bareka verdieping.
Bareka is een signaleringsmethode waar het team in geschoold is. Deze methode gaat
steeds een stapje verder. In elke groep wordt gericht gewerkt aan automatiseren. De
accenten liggen op Power(begrijpt het kind de som) en Speed (zit er snelheid in). De
leerlingen krijgen op onze school vanaf groep 4-8 een eigen device en de digitale
verwerking wordt daarop gedaan (Snappet). Veel data ontvangt dagelijks de leerkracht,
een juiste analyse is van belang voor het individuele kind, de groep en de school als
geheel. Hieraan werken we elk jaar gericht. U leest dit daarom ook in allerlei plannen.
Het systeem ontwikkelt zich steeds en dat betekent dat de mogelijkheden ons uitdagen
om mee te gaan in scholing. Alles is gericht op goed onderwijs. Het schoolteam heeft in
de jaarplanning gerichte evaluatiemomenten staan van het onderwijs gericht op
schoolniveau, groepsniveau een leerlingniveau. De onderwijsinspectie heeft een helder
waarderingskader waar goed onderwijs minimaal volgens de wet aan moet voldoen. Een
school reflecteert ook zelf. We zijn er bewust van dat we ons "eigen vlees" keuren. Elke
3 jaar is er een audit op onze school. Externen komen dan de school doorlichten. Wat is
sterk en wat kan versterkt worden? De onderwijsinspectie brengt 1x per 4 jaar een
bezoek aan de school. Onze school heeft in 2018 een onderwijsinspectiebezoek gehad,

Het onderwijs leerproces
wordt gevolgd en
geëvalueerd.

Alle teamleden,
directie en IB-er

6 wekelijks schoolbreed 4x
per jaar IB-er/Leerkracht en
dir

geen

Afname WMK kaarten Alle teamleden
en directie

Ingepland jaarkalender geen
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Interne audit Intern audit
team

schooljaar 2021-2022 (april
2022)

geen schooljaar 2020-2021 stond er een audit gepland. Gezien de Corona en de richtlijnen
mochten we geen externen in de school ontmoeten. De onderwijsinspectie heeft een
paar dagen in februari 2021 meegekeken met hun themaonderzoek Afstandsonderwijs.
De inspectie keek mee met digitale lessen, had gesprekken met individuele leerkrachten,
de intern begeleider, directie. Ze was onder de indruk van de instructies die de
leerkrachten gaven, de differentiaties, het gebruik van concreet materiaal tijdens de
lessen op afstand en de verlengde instructies. De kwaliteitskaarten (lees routins),
onderwijs noodopvang en hoe om te gaan met lesuitval, thuiswerken enz. vond de
inspectie op orde. Deze good pratice wordt verwerkt in de Staat van het Onderwijs . Dit
is een schrijven van onderzoeken die de inspectie doet. In maart 2022 hebben de
leerkrachten/IB/directie de school volledig in beeld gebracht. De conclusie is dat alle
groepen zich goed ontwikkelen en dat vanwege vele wisselingen we hiervan de impact
zien op onze groep 5 en 6. Hier zijn gericht interventies op ingezet om de hiaten daar te
herstellen

We hebben een evaluatie van het Nationaal Onderwijsprogramma jaar 1 geschreven.
Deze wordt als bijlage toegevoegd aan de evaluatie van dit jaarplan.
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting De school valt onder een Vastgoed beheer en is niet meer
van de gemeente. Belangrijk om toe te zien op
klimaatbeheersing in dit nieuwe gebouw. De
groenvoorziening om de school en de ramen (schoon) dit
wordt beheerd door Vastgoed en ligt niet meer bij de
schooldirecties.

Geen opmerkingen

TSO-BSO De school wil samenwerken met Jongerenwerk Uithuizen
en Huis voor de Sport. De samenwerking met KindH willen
we intensiveren (zitten in ons gebouw)> We willen in goed
contact zijn met de andere aanbieders waar onze leerlingen
naar toe gaan en waar ze het ook zichtbaar fijn hebben.

-

Sponsoring De school gaat activiteiten plannen rond aanpakken van het
schoolplein Wel heeft het schoolplein prioriteit en willen we
in april 2021 een aanvraag voor een investering bij Google
indienen. Mogelijk willen ze de scholen steunen. Op dit
moment vinden we dat het schoolplein uitdagender kan.

Het Kindcentrum heeft diverse bedragen ontvangen voor de inrichting van een prachtige
buitenspeel-leer en ontdekplaats. Onderwijs en daarnaast het buitenspelen in de
pauzes. Er ligt een prachtig plan waar stap voor stap aan wordt gewerkt met als doel dat
er in 2023 dit plan is verwezenlijkt.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar regelmatig bijeen.

Eigen jaarverslag

Bijlagen

Naam Bestand

NPO middelen eerste jaar 2021-2022 verantwoording KWA_Evaluatie_eerste_ronde_NPO-middelen.pdf
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Kwaliteitskaart levelwerk  

Datum 
April 2021 

Afspraken 

Voor de leerlingen die lesstof op een hoog niveau (AI/AII) aan (zouden moeten) kunnen, is er in 
elke VCPO-school voor elke groep levelwerk op school aanwezig. Hiermee start je bij voorkeur zo 
vroeg mogelijk in de schoolloopbaan. Een paar belangrijke algemene afspraken:  
-De levelkisten met voorraad staan op school en worden jaarlijks indien nodig aangevuld.  
-Het gewone werk wordt gecompact (bijvoorbeeld minder lessen, korter uitleg en/of minder 
opgaven) en aangevuld met VERPLICHT levelwerk.   
-Het levelwerk wordt besproken (minimaal 30 minuten per week, bij voorkeur in twee sessies) en 
nagekeken door de groepsleerkracht.  
-De leerlingen van onder- en middenbouw krijgen elke week minstens één verrijkende opdracht of 
–vanaf groep 3- een bladzijde levelwerk en vanaf groep 6 bij voorkeur twee bladzijden levelwerk.  
-De keuze van werkboekjes is aan de school zelf. Er kunnen ook boekjes uit de nieuwe levelkisten 
worden besteld. 
-Als leerkrachten een leerling willen laten starten met levelwerk wordt dit eerst met de IB’er en de 
ouders besproken. 
  
Groep 1, 2 en 3 (eerste helft schooljaar)  
In elke groep is een duidelijke plek (plank in een kast, laatje in een ladenkast) gereserveerd voor 
alle benodigde materialen. Voor kinderen die in aanmerking komen voor levelwerk liggen daar 
opdrachten, die regelmatig worden gewisseld.  
  
Groep 3 (tweede helft schooljaar) t/m 8  
De kinderen krijgen elke week een aangepaste taak(brief). Het verschil met de reguliere taak(brief) 
is dat er taken worden gecompact en dat er verrijkende opdrachten (levelwerk) op staan.  
De kinderen krijgen elke week op een vastgesteld moment minimaal 30 minuten (bij voorkeur in 
twee sessies) uitleg over het levelwerk. Daarbij hoort ook de aanpak van de kinderen (‘leren 
leren’).   
  

Taakverdeling 

Taken IB’er: 
-maakt in overleg met team keuzes materialen levelwerk 
-maakt in overleg met team keuzes gebruik SiDi 
-maakt met het team afspraken over compacten 
-besluit in overleg met groepsleerkrachten wie in aanmerking komt voor levelwerk 
  

Taken groepsleerkracht: 
-overlegt met ouders over starten met levelwerk 
-compact het reguliere werk volgens de schoolafspraken 
-biedt wekelijks levelwerk aan en kijkt dit na 
-legt de werkwijze leerling planmatig vast volgens de afspraken van de school 
 
 

 



Kwaliteitskaart torenklas 

Datum 
april 2021 

 

Aanmeldingsprocedure 

 

Als de leerling minimaal een half jaar levelwerk doet in de klas en er behoefte is aan meer 

ondersteuning, kan de leerling worden aangemeld voor de torenklas. Dit is mogelijk voor 

leerlingen van groep 6, 7 en 8. Daarvoor wordt het aanmeldingsformulier ingevuld, waarin de SiDi-

lijst is verwerkt.  

Als er sprake is van 4 of meer van deze kindkenmerken van hoogbegaafdheid:  

1. Is snel van begrip  

2. Heeft een grote diepgaande interesse  

3. Is creatief in bedenken en oplossen van vraagstukken  

4. Heeft een bijzonder gevoel voor humor  

5. Is nieuwsgierig, stelt veel vragen  

6. Heeft een goed geheugen  

7. Heeft een scherp opmerkingsvermogen  

8. Heeft een grote parate kennis, kan over veel zaken meepraten   

9. Heeft een grote woordenschat  

10. Denkt buiten reguliere kaders  

11. Is geestelijk vroegrijp  

12. Kan grote denkstappen maken  

… en er sprake is van een ondersteuningsvraag, gerelateerd aan begaafdheid (bijvoorbeeld 

perfectionisme, onderpresteren, het vermijden van taken of faalangst), komt een kind in 

aanmerking voor aanmelding bij de torenklas. 

  

De leerling wordt door de groepsleerkracht gesignaleerd en door de groepsleerkracht in overleg 

met de IB’er aangemeld middels het aanmeldingsformulier. De gegevens worden opgestuurd naar 

de torenklasleerkracht en deze beslist in overleg met de IB’er van de aanleverende school of de 

leerling daadwerkelijk geplaatst wordt.  Er zijn twee aanmeldmomenten: in februari en juni/juli. De 

plaatsing is geldig tot het volgende aanmeldmoment, dan wordt gekeken of de plaatsing kan 

worden gecontinueerd. Er wordt in overleg met de IB’er bepaald of de leerling zich binnen de 

eigen groep voldoende kan ontwikkelen of opnieuw moet worden aangemeld voor de torenklas. 

Daarom is plaatsing altijd tijdelijk.  

  

Werkwijze 

  

In de torenklas werkt elke leerling aan zijn/haar eigen doelen, opgesteld met hulp van de 

torenklasleerkracht. Deze doelen worden aan de leerkracht doorgegeven. De leerling krijgt 

instructie in het leren toepassen van executieve vaardigheden, passend bij de doelen 

(groeitorens). De leerling werkt aan cognitieve opdrachten (universiteit), is bezig met 

onderzoekend leren (laboratorium), leert digitale vaardigheden (digilab) en ontwikkelt zijn 

creativiteit (atelier). Er wordt aandacht besteed aan ‘hogere orde denkvragen’. 



Vanuit de torenklas krijgt de leerling een opdracht mee om tijdens de lessen in de eigen klas aan te 

werken. Dit is nodig om de geleerde vaardigheid ook buiten de torenklas te leren toepassen. Het 

reguliere werk wordt gecompact, zodat de leerling hier ook echt tijd voor heeft.  

De leerling wordt door de torenklasleerkracht beoordeeld op alle activiteiten en de beoordelingen 

komen in het rapport van de leerling. De groepsleerkracht heeft het eerste contact met de ouders 

hierover, maar heeft zo nodig overleg met de torenklasleerkracht en IB’er van de eigen school. 

  

  

Taakverdeling 

  

De groepsleerkracht heeft en houdt een centrale rol in de begeleiding van de torenklasleerling. In 

de torenklas krijgt de leerling hulp bij het leren leren, om dit toe te passen in de eigen klas. De 

groepsleerkracht heeft als eerste verantwoordelijke overleg met de torenklasleerkracht én overleg 

met de ouders van de leerling over zaken rond groei en ontwikkeling.  

De torenklasleerkracht heeft alleen rechtstreeks contact met ouders als het gaat om praktische 

informatie over de torenklas (data, vervoer, ziekte, enz.).  

In overleg kan een torenklasleerkracht in uitzonderlijke gevallen aanschuiven bij bijvoorbeeld een 

tienminutengesprek. 

  

Taken torenklasleerkracht: 

-voert intakegesprek met ouders voordat de leerling in de torenklas start 

-neemt beslissingen over plaatsing (in overleg met IB’er aanleverende school)  

-bepaalt aanbod in de torenklas 

-communiceert met de leerkrachten over de activiteiten in de torenklas 

-voert regelmatig overleg met de groepsleerkrachten 

-verzorgt rapportverslag aan het eind van een periode 

  

Taken IB’er: 

Zie kwaliteitskaart levelwerk, aangevuld met: 

-signaleert meer- en hoogbegaafde leerlingen school met een ondersteuningsvraag 

-stuurt aanmeldingsformulieren potentiële torenklasleerlingen   

-overlegt met torenklasleerkracht over plaatsing 

  

Taken groepsleerkracht  

Zie kwaliteitskaart levelwerk, aangevuld met: 

-signaleert meer- en hoogbegaafde leerlingen klas met een ondersteuningsvraag 

-vult aanmeldingsformulieren potentiële torenklasleerlingen in 

-overlegt over groei en ontwikkeling torenklasleerling met ouders/verzorgers  

-organiseert tijd en ruimte voor uitvoering torenklasopdracht (weekopdracht) in de klas 
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Voorwoord 
 

Ons streven als VCPO Noord Groningen is het zo goed mogelijk bedienen van ALLE 

leerlingen. De leerlingen die moeite hebben met leren krijgen zoveel mogelijk extra 

aandacht, maar dit geldt ook voor leerlingen die ogenschijnlijk gemakkelijk kunnen leren 

maar juist door hun begaafdheid hun eigen problemen hebben. 

 

In dit protocol zetten we uiteen wat de aanpak is van deze leerlingen. In de eigen klas bieden 

we levelwerk aan, zodat de leerlingen uitgedaagd worden. Mocht een leerling ondanks het 

aanbieden van levelwerk toch problemen hebben die gerelateerd zijn aan meer- en 

hoogbegaafdheid, dan bieden we vanaf groep 6 de mogelijkheid om een dagdeel per week 

mee te draaien in een bovenschoolse torenklas. Er zijn ook scholen binnen de vereniging die 

extra zorg bieden aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in groep 1 t/m 5. 

 

We hebben ervoor gekozen om dit protocol kort en krachtig te houden en theoretische 

onderbouwingen als bijlage toe te voegen. Zo is het snel toegankelijk en leesbaar voor 

leerkrachten, IB’ers en directeuren.  

 

Laten we ook de (hoog)begaafde leerlingen de zorg geven die ze nodig hebben! 

 

 

namens de werkgroep hoogbegaafdheid, 

 

Anneke Jansma 

maart 2021 
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1. Levelwerk 

 
1.1 Afspraken 
Voor de leerlingen die lesstof op een hoog niveau (AI/AII) aan (zouden moeten) kunnen, is er 
in elke VCPO-school voor elke groep levelwerk op school aanwezig. Hiermee start je bij 
voorkeur zo vroeg mogelijk in de schoolloopbaan. Een paar belangrijke algemene afspraken:  
-De levelkisten met voorraad staan op school en worden jaarlijks indien nodig aangevuld.  
-Het gewone werk wordt gecompact (bijvoorbeeld minder lessen, korter uitleg en/of minder 
opgaven) en aangevuld met VERPLICHT levelwerk.   
-Het levelwerk wordt besproken (minimaal 30 minuten per week, bij voorkeur in twee 
sessies) en nagekeken door de groepsleerkracht.  
-De leerlingen van onder- en middenbouw krijgen elke week minstens één verrijkende 
opdracht of –vanaf groep 3- een bladzijde levelwerk en vanaf groep 6 bij voorkeur twee 
bladzijden levelwerk.  
-De keuze van werkboekjes is aan de school zelf. Er kunnen ook boekjes uit de nieuwe 
levelkisten worden besteld. 
-Als leerkrachten een leerling willen laten starten met levelwerk wordt dit eerst met de IB’er 
en de ouders besproken. 
  
Groep 1, 2 en 3 (eerste helft schooljaar)  
In elke groep is een duidelijke plek (plank in een kast, laatje in een ladenkast) gereserveerd 
voor alle benodigde materialen. Voor kinderen die in aanmerking komen voor 
levelwerk liggen daar opdrachten, die regelmatig worden gewisseld.  
  
Groep 3 (tweede helft schooljaar) t/m 8  
De kinderen krijgen elke week een aangepaste taak(brief). Het verschil met 
de reguliere taak(brief) is dat er taken worden gecompact en dat er verrijkende opdrachten 
(levelwerk) op staan.  
De kinderen krijgen elke week op een vastgesteld moment minimaal 30 minuten (bij 
voorkeur in twee sessies) uitleg over het levelwerk. Daarbij hoort ook de aanpak van de 
kinderen (‘leren leren’).   
 

1.2 Taakverdeling 
Taken IB’er: 
-maakt in overleg met team keuzes materialen levelwerk 
-maakt in overleg met team keuzes gebruik SiDi 
-maakt met het team afspraken over compacten 
-besluit in overleg met groepsleerkrachten wie in aanmerking komt voor levelwerk 
 

Taken groepsleerkracht: 
-overlegt met ouders over starten met levelwerk 
-compact het reguliere werk volgens de schoolafspraken 
-biedt wekelijks levelwerk aan en kijkt dit na 
-legt de werkwijze leerling planmatig vast volgens de afspraken van de school 
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2. Torenklas 
 

2.1  Aanmeldingsprocedure 

 
Als de leerling minimaal een half jaar levelwerk doet in de klas en er behoefte is aan meer 
ondersteuning, kan de leerling worden aangemeld voor de torenklas. Dit is mogelijk voor 
leerlingen van groep 6, 7 en 8. Daarvoor wordt het aanmeldingsformulier ingevuld, waarin 
de SiDi-lijst is verwerkt.  
 

Als er sprake is van 4 of meer van deze kindkenmerken van hoogbegaafdheid:  
 
1. Is snel van begrip  

2. Heeft een grote diepgaande interesse  
3. Is creatief in bedenken en oplossen van vraagstukken  

4. Heeft een bijzonder gevoel voor humor  

5. Is nieuwsgierig, stelt veel vragen  
6. Heeft een goed geheugen  

7. Heeft een scherp opmerkingsvermogen  

8. Heeft een grote parate kennis, kan over veel zaken meepraten   
9. Heeft een grote woordenschat  

10. Denkt buiten reguliere kaders  

11. Is geestelijk vroegrijp  
12. Kan grote denkstappen maken  

 
… en er sprake is van een ondersteuningsvraag, gerelateerd aan begaafdheid (bijvoorbeeld 
perfectionisme, onderpresteren, het vermijden van taken of faalangst), komt een kind in 
aanmerking voor aanmelding bij de torenklas. 

 
De leerling wordt door de groepsleerkracht gesignaleerd en door de groepsleerkracht in 
overleg met de IB’er aangemeld middels het aanmeldingsformulier. De gegevens worden 
opgestuurd naar de torenklasleerkracht en deze beslist in overleg met de IB’er van de 
aanleverende school of de leerling daadwerkelijk geplaatst wordt.  Er zijn twee 
aanmeldmomenten: in februari en juni/juli. De plaatsing is geldig tot het volgende 
aanmeldmoment, dan wordt gekeken of de plaatsing kan worden gecontinueerd. Er wordt in 
overleg met de IB’er bepaald of de leerling zich binnen de eigen groep voldoende kan 
ontwikkelen of opnieuw moet worden aangemeld voor de torenklas. Daarom is plaatsing 
altijd tijdelijk.  
 

2.2  Werkwijze 

 

In de torenklas werkt elke leerling aan zijn/haar eigen doelen, opgesteld met hulp van 
de torenklasleerkracht. Deze doelen worden aan de leerkracht doorgegeven. De leerling 
krijgt instructie in het leren toepassen van executieve vaardigheden, passend bij de 
doelen (groeitorens). De leerling werkt aan cognitieve opdrachten (universiteit), is bezig met 
onderzoekend leren (laboratorium), leert digitale vaardigheden (digilab) en ontwikkelt zijn 
creativiteit (atelier). Er wordt aandacht besteed aan ‘hogere orde denkvragen’. 
Vanuit de torenklas krijgt de leerling een opdracht mee om tijdens de lessen in de eigen klas 
aan te werken. Dit is nodig om de geleerde vaardigheid ook buiten de torenklas te leren 
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toepassen. Het reguliere werk wordt gecompact, zodat de leerling hier ook echt tijd voor 
heeft.  
De leerling wordt door de torenklasleerkracht beoordeeld op alle activiteiten en de 
beoordelingen komen in het rapport van de leerling. De groepsleerkracht heeft het eerste 
contact met de ouders hierover, maar heeft zo nodig overleg met de torenklasleerkracht en 
IB’er van de eigen school. 

 

 

2.3  Taakverdeling 

 

De groepsleerkracht heeft en houdt een centrale rol in de begeleiding van de 
torenklasleerling. In de torenklas krijgt de leerling hulp bij het leren leren, om dit toe te 
passen in de eigen klas. De groepsleerkracht heeft als eerste verantwoordelijke overleg met 
de torenklasleerkracht én overleg met de ouders van de leerling over zaken rond groei en 
ontwikkeling.  
De torenklasleerkracht heeft alleen rechtstreeks contact met ouders als het gaat om 
praktische informatie over de torenklas (data, vervoer, ziekte, enz.).  
In overleg kan een torenklasleerkracht in uitzonderlijke gevallen aanschuiven bij 
bijvoorbeeld een tienminutengesprek. 
 
Taken torenklasleerkracht: 
-voert intakegesprek met ouders voordat de leerling in de torenklas start 
-neemt beslissingen over plaatsing (in overleg met IB’er aanleverende school)  
-bepaalt aanbod in de torenklas 
-communiceert met de leerkrachten over de activiteiten in de torenklas 
-voert regelmatig overleg met de groepsleerkrachten 
-verzorgt rapportverslag aan het eind van een periode 
 

Taken IB’er: 
Zie ook paragraaf 1.2, aangevuld met: 
-signaleert meer- en hoogbegaafde leerlingen school met een ondersteuningsvraag 
-stuurt aanmeldingsformulieren potentiële torenklasleerlingen   
-overlegt met torenklasleerkracht over plaatsing 
 

Taken groepsleerkracht  
Zie ook paragraaf 1.2, aangevuld met: 
-signaleert meer- en hoogbegaafde leerlingen klas met een ondersteuningsvraag 
-vult aanmeldingsformulieren potentiële torenklasleerlingen in 
-overlegt over groei en ontwikkeling torenklasleerling met ouders/verzorgers  
-organiseert tijd en ruimte voor uitvoering torenklasopdracht (weekopdracht) in de klas 
 
 

 

 

 



   
 

Protocol meer- en hoogbegaafdheid VCPO Noord Groningen 2021 

BIJLAGEN / LINKS 

(worden nog toegevoegd) 

-Aanmeldformulier 

-Folder torenklas 

-Theorie HB 

-Theorie Mindset 

-Theorie Groeitorens 

enz. 

 

 



Verantwoording van de NPO-middelen van de eerste ronde in het cursusjaar 2021-2022: 

School: KWA 
Aantal leerlingen per 1-10-2020 92 

Budget eerste ronde € 64.506,72 

Nog beschikbaar uit eerste ronde: € 15.052,00 

Interventie Beoogd Resultaat Werkwijze / Aanpak Resultaat/ 
Verantwoording 

 Welk doel hadden jullie voor 
ogen? 

Hoe hebben jullie het  aangepakt 
en wat waren de activiteiten? 

Wat zien anderen daarvan in de 
praktijk? 

A.1 Voor- en vroegschoolse interventies    

A.2 Uitbreiding onderwijs    

A.3 Zomer- of Lentescholen    

B.1 Een-op-een-begeleiding    

B.2 Individuele instructie (tutoring)    

B.3 Instructie in kleine groepen (tutoring)    

B.4 Leren van en met medeleerlingen 
(tutoring) 

Coöperatief leren en leren van 
elkaar. 
De school heeft hiervoor 2 jaar 
geleden een training gevolgd. 
Beoogd doel: door leerlingen 
samen te laten werken, sparren 
in groepjes (hiaten weg werken) 
Leerlingen versterken elkaar in 
het leerproces en het doel is dat 
ze van elkaar leren en sterker 
worden (betere resultaten) 

Geïntegreerd in de lessen en 
gemonitord bij de bordsessies. 
 

-Coöperatieve werkvormen in de 
lessen.  Deze worden zorgvuldig 
uitzocht en worden alleen ingezet 
als ze er toe doen. 
-Bepaalde werkvormen worden 
gebruikt, omdat deze goed 
werken en de leerlingen deze 
kennen. 
De school wil het scala nog verder 
uitbreiden. 
-We zien dat dit werkt en dat 
kinderen van elkaar leren en 
actief betrokken zijn. 

B.5 Feedback 
Beoogde doel: 
Het geven van effectieve 

James Nottingham (bedenker van 
de Leerkuil) vergelijkt het leren 

-We vinden dat we hierin kunnen 
groeien. Wij geven feedback, 



feedback op het leren en het 
proces waarin de leerling zich 
bevindt. 

Hoe kunnen we leerlingen helpen 
om door te zetten als het lastig is. 

Het leren gebruik maken van de 
leerkuil om het leerproces aan ze 
uit te leggen. Tips kunnen geven 
bij de verschillende fasen 
(probeer het op een andere 
manier, laat het even los om 
vervolgens weer fris verder te 
gaan of vraag om hulp als het 
alleen niet  lukt). Het geven van 
het vertrouwen dat als ze 
doorzetten, dat ze er echt uit 
zullen komen. 

Product, proces, feedforward 

Doel: De leerling moet er beter 
van worden. Resultaat gericht en 
procesgericht….doel betere 
opbrengsten en wegwerken van 
hiaten. 

van nieuwe dingen of het onder 
de knie krijgen van nieuwe 
leerstof met het  langzaam in een 
kuil terechtkomen. Hij heeft de 
leerkuil ontwikkelt Voor je het 
beseft, bevind je je op de bodem 
van de kuil en vraag je je af hoe je 
hieruit kunt raken. 

Het team heeft scholing gevolgd 
bij Bazalt. 
 

 

maar de leerling kan ook zichzelf 
voorzien van feedback, lees 
reflecteren op zijn eigen 
leerproces. 
Zijn kinderen zich bewust van de 
schoolontwikkeling en worden ze 
genoeg meegenomen door ons 
als team. Dit willen we grondiger 
aanpakken. 
-nauwkeurig werken 
-concentratie 
-nieuwsgierig zijn 
-doorzetten 
-samenwerken 
-initiatief 
De leerlingen op onze school 
scoren naar verwachting (groep 
5/6 in M Cito niet). 
Toch werken sommige kinderen 
voor de leerkracht. Ze werken 
veel voor de relatie. We willen 
dat deze leerlingen ook voor 
zichzelf werken. 
We zijn ons ervan bewust dat het 
een utopie is dat ieder kind wil 
leren en wil ontwikkelen uit 
zichzelf. 
Het percentage leerlingen waarbij 
we dit zien is te groot. 

B.6 Beheersingsgericht leren    

C.1 Interventies gericht op welbevinden en  
       sociaal-emotionele ontwikkeling van  
       leerlingen 

   



C.2 Sportieve activiteiten    

C.3 Cultuureducatie 

Beoogd doel: Kunstzinnige 
oriëntatie goed in beeld. 
Groot schoolproject groep 3-8 
Kunst/cultuur in de school 

In samenwerking met de 
Kunstkerk Warffum hebben we 
gekeken naar onze school. 
De school is vlak voor de 
Coronatijd verhuisd. 
Groep ¾ heeft les gekregen van 
een kunstenares en de leerkracht 
is met de lessen verder gegaan. 
Zij hebben hun lokaal anders 
ingericht. Een kunstboom hebben 
ze gemaakt met daarin allerlei 
prachtige werken en deze kunnen 
wisselen. 
Hiervoor is een lesplan opgezet. 
Groep 5-8 heeft ontwerpen 
gemaakt voor het Leerplein 
boven. 
Ze zijn naar de Kunstkerk in 
Warffum geweest en hebben de 
werken daar veelal gemaakt. 
Deze zijn op het leerplein 
tentoongesteld als een blijvende 
collectie voor één jaar. 

Zichtbaar in groep 3-4 
Zichtbaar werkplein groep 5-8. 
De kinderen zijn trots op wat ze 
hebben gemaakt. 
Weer gericht bezig zijn met 
cultuureducatie heeft ervoor 
gezorgd dat de ateliers weer zijn 
ingericht en leerlingen geven aan 
hiervan te genieten. Er is weer 
een rijker aanbod in de school. 

D.1 Metacognitie en zelfregulerend leren 

Beoogd doel: 
Leren over leren 
Leerlingen concreter laten 
nadenken over het leerproces 

Het team heeft een scholing van 
Bazalt gevolgd over de Leerkuil 
en over de vaardigheid om 
leerlingen te helpen zelf te 
sturen, te organiseren, plannen, 
te controleren. 

We hebben dit niet goed van de 
grond gekregen. 
De kinderen werken voor de 
leerkracht. Het is 
leerkrachtgestuurd lesgeven. 
Kinderen werken voor de 
leerkracht en niet voor zichzelf. 
In groep 5/6 is 5 maanden een 
wisseling geweest. Diverse 



leerkrachten en daarna kwam de 
huidige leerkracht. 
Deze groep heeft het juist nodig 
en daar is de school niet aan toe 
gekomen om te ontwikkelen. 
Het valt ons op dat we dit 
moeten en willen versterken bij 
de leerlingen die dit in mindere 
mate beheersen. 

D.2 Samenwerkend leren    

E.1 Klassenverkleining Ons beoogde doel: 
Beheersingsgericht leren in 
combinatie met 
klassenverkleining. Zijn de 
resultaten constant, maar 
verschilt de tijd die leerlingen aan 
een bepaald onderwerp moeten 
besteden om dit volledig te 
beheersen en de leerdoelen te 
behalen. De stof wordt 
opgedeeld in duidelijke blokken 
met duidelijke doelen. De leerling 
gaat door naar het volgende blok 
als de doelen voor 80 procent zijn 
bereikt. 

Groep 3/4/ en groep 7/8 
De Corona achterstanden zijn zo 
aangepakt. Er zijn groepsanalyses 
gemaakt, plan van aanpak voor 
groepjes kinderen en soms 
individuele kinderen. 
Helaas zijn er wel leerlingen 
perioden uitgevallen vanwege 
quarantaine of kregen ze 
uiteindelijk zelf Corona. 
Toch zijn we tevreden over de 
individuele doelen die de 
leerlingen hebben gehaald.  
Groep ¾ heeft goed uitgepakt. 
Groep 8 is ook op niveau. 
Groep 7 daar hadden we meer 
van verwacht als het gaat om de 
opbrengsten. Hiervoor zijn in 
maart 2022 nieuwe interventies 
voor opgesteld en besproken met 
de leerkracht die deze groep 2 
dagen extra begeleiding geeft. 
Bij enkele leerlingen loopt het 

-Heldere weektaak per leerling 
-Heldere doelen per leerling 
afgestemd (digitaal) in Snappet 
t.a.v leerdoelen en leerlijnen. 
-De instructies zijn 
gedifferentieerd. 
-De differentiatie is duidelijk 
zichtbaar in de klas (lesbezoek). 
Kinderen voegen in en uit. 
-Meer tempo in de lessen 
-Helder schema op het bord voor 
de planning. 
-Leerlingen reflecteren op hun 
eigen werk en moeten dit ook 
aangeven op de weektaak. 
- Leerkrachten hebben n.a.v. de 
M toetsen een pitch gehouden. 
-4x per jaar zoomt de leerkracht 
met de IB-er in op de groep en de 
ingezette interventies. (de 
directie is bij de M en E 
bespreking aanwezig ook n.a.v. 
eigen analyses samen met de IB-



 

 

 

 

 

 

 

interventieprogramma nog door 
tot de zomervakantie. 
 

er deze is schoolbreed, op 
groepsniveau en soms ook 
individueel niveau. 
 

E.2 Onderwijsassistenten/instructeurs    

F.1 Ouderbetrokkenheid    

F.2 Digitale technologie    

Is het gelukt om de interventies uit te voeren zoals jullie  van plan waren? Zo nee, waarom niet? 
Het is grotendeels gelukt om de interventies uit te voeren. 
Het team heeft “de leerkracht versneller” gevolgd van Stichting Leerkracht. 
Effectief vergaderen en processen monitoren en vooral het leren van en met elkaar om doelen te verwezenlijken. 
Groep 7: hiervan hadden we meer verwacht als het ging om resultaat verhogend werken in 2 dagen dat deze 10 leerlingen apart zaten. Hier is gericht naar 
gekeken en dit is besproken en interventies worden toegepast april-juni 2022. 
Daarna gaan we kijken hoe de E toetsen zijn. 
 
Groep 5/6 heeft Corona uitval gehad en daarnaast 5 maanden diverse leerkrachten. 
Er ligt een plan van aanpak en deze is gericht op resultaat verhogen en er zijn diverse tussenmetingen gepland. 
Deze groep stond er vorig jaar beter voor dan nu. De NPO middelen zijn daar niet ingezet….dit zal de tweede ronde gebeuren. 
De eerste analyses voor volgend schooljaar zijn gemaakt en eind mei zullen deze worden besproken met het team en hieruit wordt duidelijk over hetgeen 
goed gaat en wat versterkt moet worden en waar we mee moeten stoppen. 
 


