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Veel gebruikte afkortingen:

EDI Expliciete Directe Instructie
EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. EDI bestaat uit een aantal vaste
lesonderdelen, aangevuld met technieken. Het doel van EDI is om de leerstof
succesvol aan te leren aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde én de
risicoleerlingen. Alle kenmerken van het EDI-model zijn terug te vinden in de
EDI-cirkel.
In dit blogartikel beschrijf ik vier kenmerken van een EDI-les: het lesdoel, controle
van begrip, leerlingen activeren en de lesafsluiting.

KC-er Kwaliteits coördinator
De rol van de Intern Begeleider (IB-er) is aan het veranderen. Waar de focus lange tijd
lag op de zorg en begeleiding van (zorg)leerlingen, verschuift deze naar de kwaliteit
van het primaire proces van het onderwijs. De IB-er in de rol van
kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van het
kwaliteitssysteem van de school. Hij of zij inventariseert onderwijsverbeteringen in
leerteams en ontwikkelgroepen, analyseert en rapporteert over ontwikkelingen
m.b.t. zorg en leerresultaten en ontwikkelt daarmee (samen met het (breed-)MT) het
kwaliteitssysteem.

DIO Directeur in Opleiding

MOC Maakonderwijs/OJW/Cultuuronderwijs (Burgerschap)

OJW Oriëntatie op Jezelf en de Wereld

COOL Coördinator Onderzoekend en Ontdekkend Leren (Maakonderwijs)

CSV Coördinator Sociale Veiligheid (tevens Kanjertraining)

LVS Leerling Volg Systeem

PLG Professionele Leer Gemeenschap
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Inleiding
JE MAAKT HET OP DE PIETER BRUEGHEL

Voor u ligt ons jaarplan van 2022-2023. In het jaarplan maken wij onze
beleidsvoornemens kenbaar en geven wij aan hoe wij onze organisatie vormgeven.
De inrichting van ons onderwijs past bij de ambities die wij hebben. Om aan de behoefte
van alle kinderen op de Pieter Brueghelschool te voldoen willen wij het beste halen uit
het werken in leerjaren (homogene groepen) en groepsdoorbrekend werken (heterogene
groepen). Waarbij we de instrumentele vakken (rekenen, taal, lezen) aanbieden in de
leerjaren. Omdat er in de leerjaren veel verschil is in niveaus, differentiëren wij binnen het
leerjaar. Kinderen zitten met leeftijdsgenootjes in de klas en de doelen die behandeld
worden zijn voor alle kinderen gelijk. Er wordt gedifferentieerd door verlengde instructie,
verdieping, verbreding en uitdaging. Middels het EDI-model. Zo leggen wij een sterke
basis, op het niveau dat past bij het kind, om zo te komen tot creatief-, oplossend- en
onderzoekend leren.

In mei 2022 zijn we gestart met het ondersteuningsprogramma Goed Worden Goed
Blijven + van de PO-raad. Samen met een expert hebben we vanuit een evaluatie een
verbeterplan opgesteld. De speerpunten uit het plan worden in dit jaarplan concreet
uitgezet:

- Onze visie op leren;
- Zicht op ontwikkeling;
- Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) als didactisch model voor (procedurele)

kennisoverdracht.

Maakonderwijs, OJW (Oriëntatie op Jezelf en de Wereld) en cultuuronderwijs gaan wij dit
schooljaar thematisch  aanbieden, daarbij werken we groepsdoorbrekend. Het streven is
dat we in een traject van drie jaar een passende vorm van dit groepsdoorbrekend en
thematisch werken realiseren op de Pieter Brueghelschool.

Om bovenstaande te realiseren is het noodzakelijk om goed samen te werken. Niet alleen
als team, ook met ouders, kinderen en externe partijen.

Wij werken hard aan de kwaliteit van het onderwijs. Zowel didactisch als inhoudelijk. Wij
geloven dat wij dit krachtig neer kunnen zetten.
Wanneer wij zeggen: ‘ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel’, dan betreft dit
niet alleen onze kinderen. Maar een ieder die verbonden is aan de Pieter Brueghelschool.

Team Pieter Brueghel
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Visie op leren

“Ik weet veel, ik kan veel, ik wil veel en ik durf veel.”

Volgens Biesta (2015) zijn er drie domeinen waarin onderwijsdoelen kunnen worden
geformuleerd:

- Kwalificatie - Het verwerven van kennis, vaardigheden, waarden en houdingen;
- Socialisatie - Wie ben ik?  Deel worden van bestaande tradities en praktijken, manieren

van doen en van zijn door onderwijs.
- Subjectificatie - Hoe ben ik? Wat het betekent om in de wereld te staan.

Het gaat er hierbij niet alleen om hoe we de wereld in onze kinderen krijgen; het gaat er vooral om
hoe we onze kinderen kunnen helpen om de verbinding met de wereld aan te gaan en op die
manier in de wereld te komen.

Kinderen hebben ambities. Nu al. En straks waarschijnlijk nog meer.
Wij zien het als onze missie om ze te helpen deze ambities te verwezenlijken. Om ze kennis en
vaardigheden bij te brengen waarmee ze zichzelf en de wereld beter maken.

Om vaardigheden aan te leren is er kennis nodig.  Daarbij werken we doelgericht vanuit
doorlopende leerlijnen van groep 1 t/m 8.
Zowel kennis als vaardigheden  dragen wij over via het Expliciete Directe Instructie model (EDI).
Hierbij vervult de leerkracht een centrale rol, overziet daarbij het leerproces en stelt vast welke
kennis en vaardigheden cruciaal zijn om aan te bieden. Er zijn duidelijke lesdoelen en de kinderen
krijgen gerichte instructie om zich de leerstof eigen te maken. Het leren gebeurt in een sociaal
proces, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen door verdiepende- of verlengde
instructie te geven. De leerkracht draagt de verantwoordelijkheid stapsgewijs over aan de
kinderen. (Hollingworth & Ybarra, 2017).

Wij hebben hoge verwachtingen van élk kind. Bij ons leren ze uit zichzelf te halen wat er in zit. Erop
te vertrouwen dat ze kunnen bereiken wat ze écht willen. Dat gaat bij elk kind weer anders.
Daarom bieden we verschillende manieren van leren aan. Daarbij dagen we ze uit om creativiteit
en fantasie in te zetten.

De inrichting van ons onderwijs past bij de ambities die wij hebben. Om aan de behoefte van alle
kinderen op de Pieter Brueghelschool te voldoen willen wij het beste halen uit het werken in
leerjaren (homogene groepen) en groepsdoorbrekend werken (heterogene groepen). Waarbij we
de instrumentele vakken (rekenen, taal, lezen) aanbieden in de leerjaren. Omdat hier al veel
verschil is in niveaus, differentiëren wij binnen het leerjaar. Kinderen zitten met leeftijdsgenootjes
in de klas en de doelen die behandeld worden zijn voor alle kinderen gelijk. Er wordt
gedifferentieerd door verlengde instructie, verdieping, verbreding en uitdaging. Middels het
EDI-model.  Zo leggen wij een sterke basis, op het niveau dat past bij het kind, om zo te komen tot
creatief-, oplossend-  en onderzoekend leren.

Tijdens de MOC-vakken werken we groepsdoorbrekend (Maakonderwijs, Oriëntatie op jezelf en
de Wereld, Cultuuronderwijs). Het uitgangspunt is het werken in thema’s. Hierbij hebben de
kinderen veel profijt van de basis die wij leggen.
Het streven is dat we in een traject van drie jaar een passende vorm van dit groepsdoorbrekend
en thematisch werken realiseren op de Pieter Brueghelschool.
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We leren onze kinderen te vertrouwen op zichzelf. Respect te hebben voor elkaar. Om zelfstandig
en samen te werken. We leren ze hun omgeving met een positief-kritische blik te bekijken. En
altijd weer stimuleren we ze om nét iets meer te doen dan ze al kunnen.

Goede relaties ontstaan vanuit structuur en hoge verwachtingen. De relatie tussen leerkracht en
leerling is belangrijk, deze wordt gebouwd op vertrouwen, welke ontstaat door voorspelbaarheid
in gedrag van beiden kanten.  Deze voorspelbaarheid vraagt om duidelijke normen en routines die
oprecht worden nageleefd (Bennet, 2022).
Deze normen en routines bieden wij in een doorgaande lijn met de Kanjertraining. Zo zorgen wij
als team voor een basis van vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, elkaar en in de groep. De
Kanjertraining heeft als vuistregel dat het kind ‘dat leeft vanuit vertrouwen’ zichzelf is. Kinderen
ontwikkelen zich op hun eigen manier. Daarbij leer je reflecteren op jezelf en de ander en hoe je
daarop kan reageren.

Wij geloven dat wij als team het voorbeeld zijn voor onze kinderen. Wij zijn écht met ze begaan.
Kinderen kunnen altijd bij ons terecht. Ze kunnen ons vertrouwen en we zorgen voor een veilige
omgeving. We gaan er steeds voor om ze te laten groeien. We vinden het belangrijk om dit samen
met ouders doen.
Om ervoor te zorgen  dat kinderen het beste gereedschap voor de toekomst meekrijgen, blijven
wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Wij nemen weloverwogen
beslissingen over de toepassing daarvan.

De ontwikkelingen die wij doorvoeren op school zijn altijd ten gunste van de kinderen. Het
onderzoeken en implementeren  doen wij als een Professionele Leergemeenschap, met de
volgende drie uitgangspunten (DuFour & Fullan, 2016):

- De focus ligt op het leren van alle leerlingen;
- Er is een cultuur van samenwerking en collectieve inspanning om het leren van de

leerlingen en de volwassenen te ondersteunen;
- Wij werken resultaat gericht om de praktijk te verbeteren en duurzame verbetringen aan

te sturen.
Dit is een constant proces van interactie. Hierbij streven we doelen na door middel van concrete
actie en ontwikkeling van vaardigheden. Dit leidt tot meer duidelijkheid en actie. Op deze manier
genereren we een gemeenschappelijke mindset. We dragen verantwoordelijkheid voor de gehele
school.

Bronnen:
● Bennet, T. (2022). Regie in de klas. Culemborg: UItgeverij Phronese
● Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: Uitgeverij Phronese.
● DuFour, R. & Fullan, M. (2016). De vijf essenties van leidinggeven aan een PLG. Rotterdam: Bazalt.
● Hollingworth, J. & Ybarra, S. (2017). EDI- Expliciete Directe Instructie 2.0. Montfoort: Uitgeverij Pica.
● Weide, G & Oudman, A (2017). Kanjerboek voor ouders, leerkrachten en PABO-studenten. Utrecht:

Digitale Klerken.
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Samenvatting evaluatie jaarplan 2021-2022
Na een zeer onrustige afsluiting van het schooljaar 2020-2021 zijn we dit schooljaar gestart met
een frisse blik en vooral veel energie en zin om aan de slag te gaan.
Vijf nieuwe leerkrachten, twee onderwijsassistenten en een nieuwe directeur maken dat er een
heel nieuw team samengesteld was. Dit heeft de Pieter Brueghelschool goed gedaan. Dat is te
merken in sfeer, rust en ontwikkelingen.
Het was een jaar waarin er veel gevraagd is van kinderen, team en ouders. Aan flexibiliteit en
inlevingsvermogen. De vele zieken door o.a. covid-19, geen tot weinig inval, quarantaines en
hybride onderwijs hebben gezorgd voor veel onzekerheid en druk. Dat de TSO vervolgens
eindigde, maakte dat de pauzes van de leerkrachten onder druk staan en de werkdruk toenam. De
rust die de begeleiding door de eigen leerkracht bij de kinderen bracht was daarbij juist weer een
pluspunt. Wel maakte dit dat we het onderzoek naar het 5-gelijke-dagen-model eerder op hebben
moeten starten.
We hebben dit met z’n allen op kunnen vangen. Iets om trots op te zijn.

Naast de onzekerheid rondom inval en pandemie is het ook belangrijk om te prioriteren. De
hoeveelheid ontwikkelingen waar we aan willen, maar ook moeten werken, kunnen we niet binnen
een jaar realiseren. Dat maakt dat we moeten plannen en prioriteren. Ondertussen is het van
belang dat het team beseft dat de urgentie om stappen te zetten ter verbetering van de
onderwijskwaliteit hoog is.
Daarom zijn we in mei 2022 een verbetertraject ingegaan met de PO-raad: Goed Worden Goed
Blijven +. We hebben een verbeterplan opgesteld met drie speerpunten. Deze worden met het
team concreet uitgewerkt. Jaap de Jonge van de PO-raad begeleidt ons hierbij.

Algemeen
Kwaliteitszorg

- Visie op leren, leren organiseren en professionaliteit: De visie is voor de teamleden
duidelijk en steeds meer zichtbaar. De visie is te algemeen. Deze moet concreter uitgezet
worden in een visie op leren en hoe je dit terugziet in de keuzes die we maken en hoe we
handelen.

- Ouderbetrokkenheid: Het team heeft een scholingsdag gevolgd met Peter de Vries. Er is
een ontwikkelgroep ouderbetrokkenheid. Café Pieter Brueghel is opgestart. 5x is er een
thema avond geweest waarbij ouders en team in gesprek gaan met elkaar over de
ontwikkelingen op school. De opkomst van ouders is groeiend.

- Kwaliteitskaarten en kwaliteitshandboek: Er is een ontwikkelgroep. Er is ordening
aangebracht in de gedeelde Drive.

- De KC-er heeft het team meegenomen in de overstap van IB naar KC-er. De
communicatielijnen en verantwoordelijkheden zijn verhelderd.

Onderwijs en leren
- EDI als didactisch model voor kennisoverdracht in de school: Er zijn twee

observatierondes geweest onder begeleiding van een expert. Elk teamlid heeft een POP
gemaakt. Bij de R&O gesprekken en de kwaliteitsgesprekken (flitsbezoeken en
vervolggesprek met de KC-er en directie) is EDI een vast onderdeel. Collega’s hebben
geen lesbezoeken bij elkaar gedaan. Wel gedaan: beeldcoaching en co-teaching door de
KC-er.
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- Doorgaande lijn Kanjertraining waarborgen: De coördinator is gedeeltelijk geschoold.
Verdere scholing van de coördinator en van het team is opgeschort naar 2022-2023.

- Maakonderwijs als speerpunt: De COOL (Coördinator Ontdekkend en Onderzoekend
Leren) is gestart met de opleiding. Er zijn twee succesvolle Maakweken geweest.
Leerkrachten hebben niet zelf de lessen ontworpen. Er is een studiedag geweest voor het
team. Het team heeft gezamenlijk besloten om het Maakonderwijs/OJW/Cultuuronderwijs
(MOC) thematisch en groepsdoorbrekend aan te bieden. Er is een ontwikkelgroep en de
eerste plannen zijn gedeeld. Samenwerking met Rozet en CLC is gestart en de optie voor
CMK is verkend.

- Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW): dit punt is samengegaan met het punt hiervoor.

Beleid, Ondersteuning en Zorgplicht
- Analyse van de resultaten is van hoge kwaliteit en direct toepasbaar en zichtbaar:

Groepsbesprekingen zijn nog niet in de leerteams geweest. Analyseren binnen de
leerteams was fijn en ging goed. Dit is een mooie, positieve ontwikkeling.
Adviescommissie PO-VO is breed, dat is prettig. Er is nog wel winst te behalen in de
voorbereiding van de overleggen.

Management en organisatie
- Van Intern Begeleider (IB) naar Kwaliteits Coördinator (KC-er): De structuur van de

onderwerpen/het bespreken in de leerteams is nog niet duidelijk genoeg. Wanneer
bespreek je iets in het leerteam? Wanneer ga je naar de KC-er? Er wordt door collega’s
ervaren dat de stap van IB naar KC-er is gedaan zonder overgang/overlap. Het team is zich
meer bewust van de nieuwe rol. Ouders zijn geïnformeerd. De vraag is of zij zich ook
bewust zijn van de nieuwe rol/naam. De structuur is bekend, maar zit nog niet in ons
systeem.

Professionalisering
- Inzet coördinatoren: Er is weinig structuur - wat wordt er van je verwacht, hoe

communiceer je. Er is op diverse gebieden weinig actie en weinig initiatief. De structuur
wordt ook niet opgebouwd vanuit het team. Er is wel een kwaliteitskaart geschreven met
een eerste taakomschrijving en verwachting.

- De volgende  coördinatoren zijn aangesteld: Sociale veiligheid en Kanjertraining, gedrag,
rekenen, Maakonderwijs en cultuur. Sociale veiligheid en Kanjertraining: als zeer prettig
ervaren. Maakonderwijs (COOL) en cultuur: prima, vooral actief tijdens de Maakweken. Op
de achtergrond ook met het opstarten van CMK in samenwerking met Rozet en CLK.

- De Pieter Brueghelschool is een Professionele Leergemeenschap (PLG): PLG-structuur
staat. 5 weken 2x 45 minuten per week is er een leerteamoverleg. Waarvan 1x inhoud en
1x werkmoment. In week 5 is er een PBO (procesbegeleidersoverleg). In het PBO
bespreken we met de procesbegeleiders en de KC-er de voortgang in de leerteams en de
agenda van de PLG. In week 6 is er een teambreed PLG-overleg. Wat precies op welke
plek behandeld moet worden is nog niet duidelijk.
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Diepte analyse LOVS 2022-2023
Zijn de schoolambities bereikt?

- Rekenen: niet behaald. Wel voldoende ontwikkeling, behalve in groep 5
- Begrijpend lezen: deels behaald, bovengrens behaald, ondergrens nog niet. Wel

voldoende ontwikkeling in alle groepen
- Taalverzorging: behaald
- Technisch lezen: deels behaald. Ondergrens wel, bovengrens niet. In de groepen 6 en 7

niet voldoende ontwikkeling.
- Woordenschat: niet behaald.
- Sociale veiligheid: deels behaald: welbevinden niet behaald.

Op welke vakgebieden was het onderwijs op schoolniveau niet passend?
- Rekenen groep 5.
- Technisch lezen groep 6 en 7
- Het item ‘welbevinden’ valt onder sociale veiligheid en is niet voldoende. (oranje=signaal,

rood=onvoldoende)

Argumenten, schattingen en feiten ter onderbouwing
De schoolambities zijn nog voor geen enkel vak behaald omdat nog niet de helft van de groepen
aan de criteria voldoet.
De gemiddelde score per vakgebied is schoolbreed het afgelopen halfjaar op rekenen en
begrijpend lezen gestegen. Voor taalverzorging, woordenschat en technisch lezen is deze gelijk
gebleven.
In onderstaande tabellen is  te zien dat op basis van de criteria gemiddelde groei, bijdrage aan
groei en gemiddelde score 32% voldeed aan de criteria, en eind 2022 84%.
Voor technisch lezen in de bovenbouw is extra leeshulp door de leerkracht  ingezet voor de
leerlingen die dat nodig hebben. In de huidige groep 6 is er extra ondersteuning in de vorm van
een onderwijsassistent om automatiseren en basisvaardigheden rekenen verder te versterken.

M2022 E2022

Centrale eindtoets

Alle 46 leerlingen in groep 8 (2021-2022) hebben deelgenomen aan de eindtoets.
Binnen de school is de afgelopen jaren ingezet op het versterken van het rekenonderwijs door
middel van het verbeteren van de instructie, het automatiseringsniveau van de leerlingen te
verhogen en het implementeren van een nieuwe rekenmethode. Het streven is om het
percentage leerlingen dat het streefniveau rekenen (1S) behaalt op de eindtoets te verhogen tot
80% (voor verdere uitwerking zie: diepte-analyse m.b.v. Focus PO medio 2022 en eind 2022 en
PBS CET analyse 2022).
De startsituatie van groep 8 o.b.v. de behaalde referentieniveaus op de entreetoets was als volgt:
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1F entreetoets 1S entreetoets ambitie
eindtoets 1F

ambitie
eindtoets
2F/1S

rekenen 71% 27% >/=98% 70%

lezen 87% 67% >/=98% 92%

taalverzorging 85% 33% >/=98% 75%

Eindtoetsresultaten
Deze gegevens zijn te vinden in de schoolrapportages van de centrale eindtoets (voor 2022 uit
Facet).

jaar aantal lln. gecorrigeerde schoolscore landelijk gemiddelde
2019 43 537,9 534,9
2021 42 537,8 534,5
2022 47 538,8 534,8

tabel 1: eindtoetsresultaten

Eindtoetsresultaten in relatie tot Ambities per vakgebied
Percentages% 2019 2021 2022
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reke
nen lezen

taal-
verzorgi

ng
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2
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9
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98,8 71,
7

9
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8

6
5
,1

99
,8

9
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6

99,
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6

9
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3

6
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,

8

3 Ambities 98 9
2 98 75 9

8
7
0 98 9

2 98 75 9
8

7
0 98 9

2 98 75 9
8 70

tabel 2:Eindtoetsresultaten in relatie tot ambities Bron: Vensters en ‘Schoolweging,
spreidingsgetal, signaleringswaarde, gemiddelden, AMBITIES’.

Percentages adviezen VO
2020 2021 2022

Totaal aantal lln groep 8
% Praktijk Onderwijs 0 0 0
% Vmbo bbl 0 0 0
% Vmbo b/k 0 0 0
% Vmbo k 12 14 4
% Vmbo k/gt/t 2 0 9
% Vmbo t/gt/Havo 10 12 7
% Vmbo t/Havo 14 12 15
% Havo 10 14 11
% Havo/Vwo 16 17 15
% Vwo 26 31 39
Percentage herziene 0 9 7
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adviezen
Aantal herziene adviezen 0 4 3

tabel 4: percentages adviezen VO Bron: ESIS
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Beleidsvoornemens 2022-2023
De beleidsvoornemens in dit plan houden - ieder op hun eigen gebied - direct verband met onze
visie en missie. Daarnaast is er een direct verband met de vijf domeinen van beleid zoals die staan
in het schoolontwikkelingsplan 2020-2024 van de school:

- Domein 1: Kwaliteitszorg
- Domein 2: Onderwijs en leren
- Domein 3: Beleid, ondersteuning en zorgplicht
- Domein 4: Management en organisatie
- Domein 5: Professionalisering

Diverse onderdelen zijn al in ontwikkeling en worden voortgezet. De evaluatie van het jaarplan zal
plaatsvinden met het gehele team tijdens de PLG in juni 2023.

In onderstaande tabel een overzicht, de concrete uitwerking volgt daarop.

Speerpunten
Goed Worden
Goed Blijven +

Onze visie op leren Domein 1 en 5

Zicht op ontwikkeling Domein 1 en 3

Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) als
didactisch model voor (procedurele)
kennisoverdracht.

Domein 2 en 5

Ontwikkelgroepen Thematisch werken met
Maakonderwijs/OJW/Cultuur (MOC)

Domein 2

Ouderbetrokkenheid Ouderbeleid

Kwaliteitshandboek Domein 1

Overig De Pieter Brueghelschool is een PLG Domein 4 en 5

Wij moeten rekening houden met een aantal risicofactoren die het behalen van onze doelen
kunnen beïnvloeden:
● Uitval van leerkrachten: Er wordt een profiel opgesteld naast het bestaande L10

functieprofiel. Daar horen bepaalde verwachtingen bij. Dit kan extra druk opleveren bij
collega's, wat een gevoel van werkdruk kan opleveren. Dit kan maken dat er meer sprake is
van uitval. Om dit te voorkomen werken we gericht aan doelen. We vragen als team hiervoor
commitment en een mindset dat wil groeien.

● Tekort aan personeel/invalkrachten: Het afgelopen schooljaar hebben we ervaren dat er
weinig invallers beschikbaar zijn en de uitval best hoog was (mede door corona). Collega's
staan voor elkaar klaar, het geeft wel meer druk. Het kan namelijk zijn dat een groep wordt
samengevoegd, dat er kinderen verdeeld worden over de groepen of dat collega’s op de vrije
dag extra komen werken. Om te voorkomen dat we inval/personeel nodig hebben moeten we
zorgen dat er balans is in werk en collega’s behouden.

● Collega's dragen niet bij aan de plannen: Dit kan een remmend effect hebben op de
teamleden die wel mee gaan. Wanneer het duidelijk is dat iemand niet bijdraagt aan de
ontwikkeling, dan volgen er gesprekken om uit te vinden waar dit aan ligt. Blijkt de koers die
we als team ingaan niet passend, dan gaan we in gezamenlijkheid onderzoeken wat een
passende oplossing is.
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Speerpunten
Goed Worden Goed Blijven +

Visie op leren - profiel van een leerkracht op de Pieter Brueghelschool
Domeinen: 1 Kwaliteitszorg en 5 Professionalisering

Coördinatie: directeur en DiO’s (Directeuren in Opleiding)

Plan Als leerkracht op de Pieter Brueghelschool voldoe/heb je de ambitie om te voldoen aan het
profiel dat past bij onze visie op leren.
Onderstaand profiel betreft een aanvulling/benadrukking op de functiereeks Leraren
Primair Onderwijs en het plan van aanpak 'Goed Worden, Goed Blijven +'.

Ik conformeer me aan de missie, visie en het beleid hieromtrent van de school.
Ik zet het kind centraal en besef daarbij dat mijn rol in het leren van het kind groot
is.
Ik spreek dezelfde taal als mijn collega's, om zo de normen en waarden,
duidelijkheid en structuur van de school te waarborgen.
Ik weet hoe kinderen leren en pas dit toe in mijn lessen. Als basis voor procedurele
kennisoverdracht gebruik ik het EDI-model en ben ik bekend met de principes van
Rosenshine.
Ik zorg dat ik mijzelf en mijn professie blijf ontwikkelen.
Ik zorg dat ik op de hoogte ben van de meest recente ontwikkelingen in het
onderwijs.
Ik ben op de hoogte van de doorlopende leerlijnen.
Ik ben in staat professionele feedback in te zetten als middel om mijzelf en anderen
te verbeteren.
Ik ben in staat om te reflecteren op mijzelf.
Ik kan verkregen data analyseren en zet deze informatie in ten gunste van mijn
handelen voor het kind en de school.
Ik zie en (h)erken de voordelen van de combinatie tussen klassikaal en
groepsdoorbroken, doelgericht en thematisch onderwijs.
Ik draag de kennis van bovenstaande zaken uit en handel daarnaar. Daarbij durf ik
te vragen als ik iets nog niet weet.

Bovenstaande is zichtbaar in de volgende tussenindicatoren:

De visie op leren is duidelijk en gekoppeld aan het handelen;
Elke leerkracht op onze school conformeert zich aan het profiel;
Er ligt voor elke leerkracht een plan klaar om tot het profiel te komen of zich daarin
verder te ontwikkelen.

Met als eindindicatoren:

De visie op leren is doorleefd en merkbaar in al het handelen van de leerkracht;
Er is een open cultuur van leren en ontwikkelen;
Men is aanspreekbaar op gedrag en op handelen;
Men spreekt elkaar aan op gedrag en handelen;
Kinderen hebben inspraak in hun eigen ontwikkeling;
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Er is een duidelijke samenwerking merkbaar tussen leerkracht en ouders (en kind).

Do Tussenindicatoren:
1. mei t/m oktober 2022

Elk teamlid heeft een beoordelingsgesprek gehad met de directeur. Dit als een
nulmeting voor verdere ontwikkeling. Dit schooljaar is het uitgangspunt de
landelijke standaard voor een leerkracht LB (L10). Hierbij wordt het formulier van
Flores gebruikt. Vanaf schooljaar 2022-2023 is het formulier van Flores aangevuld
met de punten vanuit de profielschets van de Pieter Brueghelschool. Bij een
onvoldoende beoordeling krijgt de leerkracht na drie maanden nogmaals een
beoordelingsgesprek. Elk teamlid dat in september 2021 is gestart op de Pieter
Brueghelschool en bij Flores heeft een tweede beoordelingsgesprek gehad met de
directeur.

2. tijdens de laatste PLG
Het team heeft het jaarplan geëvalueerd en punten meegenomen voor het nieuwe
jaarplan.

3. 16 en 17 juni 2022
Tijdens de studiedagen, onder leiding van de DIO’s zijn we gezamenlijk aan de slag
gegaan met onze visie op leren en de bijbehorende specifieke eigenschappen van
een leerkracht op de Pieter Brueghelschool. De profielschets wordt concreet
gemaakt. Hoe zien we de eigenschappen vanuit de profielschets terug in ons
handelen?

4. september 2022
Vanuit de profielschets volgt een feedbackformulier/kijkwijzer waarin leerkrachten
zichzelf en elkaar van feedback kunnen voorzien. Dit stelt de directeur op in
overleg met de adviseur onderwijs en kwaliteit.

5. oktober 2022
De profielschets is door de directeur toegevoegd aan het competentieformulier
van Flores. Dit in overleg met de HR-adviseur.

6. september t/m december 2022 en periode 2: januari t/m mei 2023
Vanuit de kwaliteitscyclus is de profielschets een onderwerp van de
kwaliteitsgesprekken met de leerkrachten. Welke ook onderdeel zijn van de R&O
cyclus.

Eindindicatoren:
7. mei t/m oktober 2023

Elk teamlid heeft een resultaat & ontwikkelgesprek gehad met de directeur.
Onderdeel van het gesprek is het feedback formulier ingevuld door twee collega's
en teamlid zelf.

Chec
k

Tussenindicatoren
1. Startpunt: beoordelingsgesprekken mei t/m oktober 2022 - schooljaar 2021-2022

m.b.v. het huidige beoordelingsformulier gericht op leerkracht LB (L10), vanaf
schooljaar 2022-2023 met aanvulling profielschets Pieter Brueghelschool.

2. Tussenmeting per teamlid: Kwaliteitsgesprekken met KC-er en directie. Hierbij
maken we gebruik van het groeidocument doelen en afspraken en de POP van de
leerkracht.

3. Audit op 23 en 24 januari door de expert van de PO-raad.

Eindindicatoren
4. Eindmeting 1: Audit op 22 en 23 mei door de expert van de PO-raad.
5. Eindmeting 2: R&O gesprekken april t/m juni 2023 m.b.v. kijkwijzer en

feedbackformulier ingevuld door twee collega's en teamlid zelf.
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Act 1. De beoordelingsgesprekken geven overzicht in waar het team staat. Afhankelijk
van de beoordeling wordt een ondersteuningstraject ingezet voor de betreffende
leerkracht of een POP opgesteld.

2. Wanneer blijkt dat er geen ontwikkeling heeft plaatsgevonden, kan er vanuit het
kwaliteitsgesprek scherper worden ingezet op ondersteuning.

3. Na elke audit volgt een verslag van de expert, een gesprek met de expert, de KC-er
en de procesbegeleiders. Waaruit een vervolg plan van aanpak komt.

4. Vanuit de R&O gesprekken kan opgemaakt worden waar de teamleden staan in
hun ontwikkeling en hoe hierop te handelen.

Zicht op ontwikkeling
Domein 1: Kwaliteitszorg; domein 3: Beleid, ondersteuning en zorgplicht

Coördinatie: KC-er (Kwaliteits coördinator)

Plan Leerkrachten sluiten aan bij de leerlingen en wat die nodig hebben.

Bovenstaande is zichtbaar in de volgende tussenindicatoren:

Leerkrachten hebben kennis van de doelen, ambities en leerlijn van hun eigen
leerjaar. Dit is zichtbaar in hun plannen en in de differentiatie in de groep.
De urgentie van het kunnen signaleren is merkbaar en zichtbaar in de analyse zelf, in
de aanpak van de leerkracht en in de vragen die gesteld worden.
Leerkrachten hebben de plannen voor de komende periode af en worden
mondeling toegelicht bij de overdracht naar de volgende leerkracht.

Met als eindindicatoren:

Leerkrachten hebben kennis van de doelen, ambities en leerlijnen van hun eigen
leerjaar, dat voorafgaand aan hun leerjaar en opvolgend aan hun leerjaar. Dit is
zichtbaar in de plannen en differentiatie in de groep.
Initiatief zal zichtbaar zijn omdat leerlingen vaker besproken worden in een
leerteam of met de KC-er, waarbij de leerkracht de leerling/leerlingen aandraagt als
casus.
De analyses verlopen sneller en zijn kwalitatief beter. Men ziet het nut en de
noodzaak in. Plannen worden effectiever gevormd en ingezet.
Men zal het effect gaan zien in het onderwijs en in de resultaten van de kinderen.
Er is een gedeelde verantwoordelijkheid. Welke zichtbaar is in overleg en
voorbereiding.
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Do Er is een kwaliteitskalender opgesteld door KC-er en directeur. Hierin is het
handelingsgericht werken uitgezet in het schooljaar (Bijlage 1).

Tussenindicatoren
1. juli 2022

Analyse LVS E2022. De KC-er bereidt voor, deelt format en begeleidt het proces. De
leerkracht analyseert de eigen groep.
De leerkrachten evalueren en maken de onderwijsplannen.

2. 12 juli 2022
Warme overdracht van leerkracht naar de volgende leerkracht.

3. november 2022
Evaluatie en vervolg handelingsplannen door leerkracht.
Eerste ronde groepsbesprekingen door de KC-er.

4. oktober 2022
Teamscholing door de KC-er verdieping over analyseren en planmatig handelen.

5. 13 december 2022 tot 20 januari 2023
Afname LVS (Cito, Kanvas en Kijk) door de leerkracht.

6. 31 januari en 2 februari 2023
Analyse LVS M2022. De KC-er bereidt voor, deelt format en begeleidt het proces.
De leerkracht analyseert de eigen groep.

7. 14 februari
8. Analyse LVS M2023 is af. De KC-er controleert en vat samen. De directeur

controleert.
De leerkrachten evalueren en maken de onderwijsplannen.

9. April 2023 - Evaluatie en vervolg handelingsplannen door leerkracht.
Tweede ronde groepsbesprekingen door de KC-er.

Eindindicatoren:
10. mei  2023

Afname LVS (Cito, Kanvas en Kijk)
11. 1 en 6 juni 2023

Analyse LVS E2023. De KC-er bereidt voor, deelt format en begeleidt het proces. De
leerkracht analyseert de eigen groep.

12. 13 juni
Analyse LVS E2023is af. De KC-er controleert en vat samen. De directeur
controleert.
De onderwijsplannen zijn af, handelingsplannen zijn geëvalueerd en aangepast.

13. 5 juli 2022
Warme overdracht naar de volgende leerkracht.

Chec
k

Tussenindicatoren
1. Analyse LVS M2022 (Cito, Kanvas, Kijk).
2. Groepsbespreking.
3. Audit op 23 en 24 januari door de expert van de PO-raad.

Eindindicatoren
4. Analyse LVS E2023 (Cito, Kanvas, Kijk).
5. Groepsbespreking.
6. Audit op 22 en 23 mei door de expert van de PO-raad.

Act 1. Na elke afname van het LVS worden de gegevens geanalyseerd. N.a.v. deze analyse
wordt kritisch gekeken naar leerkrachthandelen. Waar nodig wordt deze aangepast.

2. Tijdens groepsbesprekingen worden leerlingen besproken. Opvallendheden die
naar boven komen vanuit het LVS.

3. Vanuit de audits komen aandachtspunten waar we een plan van aanpak op maken.
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EDI als didactisch model voor (procedurele) kennisoverdracht.
Domeinen 2: Onderwijs en leren; domein 5:  Professionalisering

Coördinatie: KC'er (Kwaliteits coördinator)

Plan Leerkrachten geven instructie met als uitgangspunt EDI bij de procedurele leerdoelen
komen tegemoet aan verschillen.
Leerkrachten differentiëren binnen hun lesprogramma en zorgen zo dat er genoeg aanbod
is voor alle leerlingen.

Bovenstaande is zichtbaar in de volgende tussenindicatoren:

EDI is geen 'kunstje' het is de manier van lesgeven op de Pieter Brueghelschool. Bij
alle vakgebieden waarbij procedurele lesdoelen worden aangeboden.
Er zijn onderwijsplannen gemaakt a.d.v. de kwaliteitskaarten.
Kinderen worden uitgedaagd en de lat ligt hoog. Bij álle leerlingen. Hierin wordt
werk gedifferentieerd aangeboden.
Er zijn enkele kinderen die een apart programma volgen, zij hebben een OPP. Dit
kan zijn omdat zij ver voor- of achterlopen op meerdere vakgebieden, ten aanzien
van de gemiddelde klasgenoten.

Met als eindindicatoren:

De structuur van EDI is het uitgangspunt bij de (procedurele) kennisoverdracht.
Er hoeven geen onderwijsplannen gemaakt te worden. Tijdens de EDI-les krijgt de
leerkracht een beeld van het doel dat behaald is of niet. Er wordt zo direct
ingespeeld op de behoeften van de leerling. Handelingsplannen zullen nog wel
voorkomen.
Kinderen worden uitgedaagd en de lat ligt hoog. Bij álle leerlingen. Hierin wordt
werk gedifferentieerd aangeboden. Na instructie worden de leerlingen die het doel
hebben bereikt op tijd losgelaten voor meer verdieping/uitdaging. Leerlingen die
een verlengde instructie nodig hebben krijgen deze wanneer zij het doel niet
behaald hebben.
Er zijn enkele kinderen die een apart programma volgen, zij hebben een OPP. Dit
kan zijn omdat zij ver voor- of achterlopen op meerdere vakgebieden, ten aanzien
van de gemiddelde klasgenoten.

Do Tussenindicatoren
1. mei t/m oktober 2022

Beoordelingsgesprekken, bij de voorafgaande klasbezoeken wordt er ook naar EDI
gekeken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de EDI-kijkwijzer.  Wanneer er geen
ontwikkeling merkbaar is, dan wordt dit meegenomen in de beoordeling en kan dit
tellen in het wel of niet goed beoordelen.

2. september t/m december 2022
Tijdens de kwaliteitscyclus met de KC-er en directie zijn EDI en differentiatie
onderwerpen voor de kwaliteitsgesprekken met de leerkrachten. Welke ook
onderdeel zijn van de R&O-cyclus. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
EDI-kijkwijzer, van het POP van de leerkracht en het groeidocument doelen en
afspraken.

3. 13 december 2022 tot 20 januari 2023
Afname LVS (Cito, Kanvas en Kijk) door leerkracht.

4. 23 en 24 januari 2023
Audit tussenmeting door de expert van de PO-raad.
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5. 26 januari 2023
Overleg vervolgstappen n.a.v. de audit. Met expert PO-raad, KC-er, directeur en
procesbegeleiders.

6. 31 januari en 2 februari 2023
Analyse LVS M2022. De KC-er bereidt voor,  deelt format en begeleidt het proces.
De leerkracht analyseert de eigen groep.

Eindindicatoren
7. januari t/m mei 2023

Tijdens de kwaliteitscyclus met de KC-er en directie zijn EDI en differentiatie
onderwerpen voor de kwaliteitsgesprekken met de leerkrachten. Welke ook
onderdeel zijn van de R&O-cyclus Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
EDI-kijkwijzer, van het POP van de leerkracht en het groeidocument doelen en
afspraken.

8. mei  2023
Afname LVS (Cito, Kanvas en Kijk)

9. 1 en 6 juni 2023
Analyse LVS E2023. De KC-er bereidt voor,  deelt format en begeleidt het proces.
De leerkracht analyseert de eigen groep.

10. 22 en 23 mei 2023
Audit door de expert van de PO-raad.

11. 30 mei 2023
Overleg vervolgstappen n.a.v. de audit. Met expert PO-raad en het gehele team.

Check Tussenindicatoren
1. Kwaliteitsgesprekken met de KC-er en directie. Hierbij maken we gebruik van het

groeidocument doelen en afspraken en de POP van de leerkracht.
2. Analyse LVS M2022.
3. Audit op 23 en 24 januari door de expert van de PO-raad en vervolgstappen.

Eindindicatoren
4. Kwaliteitsgesprekken met de KC-er en directie. Hierbij maken we gebruik van het

groeidocument doelen en afspraken en de POP van de leerkracht.
5. Analyse LVS E2023.
6. Audit 22 en 23 mei  door de expert van de PO-raad en vervolgstappen.

Act 7. Na elke afname van het LVS worden de gegevens geanalyseerd. N.a.v. deze analyse
wordt kritisch gekeken naar leerkrachthandelen. Waar nodig wordt deze
aangepast.

8. Tijdens de kwaliteitsgesprekken wordt de voortgang besproken van het POP van
de leerkracht, inclusief verdere ontwikkeling.

9. Vanuit de audits komen aandachtspunten waar we een plan van aanpak op maken.
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Ontwikkelgroepen

Maakonderwijs + OJW + Cultuuronderwijs (MOC) - Thematisch MOC-onderwijs
Domein 2: Onderwijs en Leren

Coördinatie: ontwikkelgroep MOC

Plan Ambitie: MOC-onderwijs wordt thematisch aangeboden. Daarbij wordt
groepsdoorbrekend gewerkt.

Leerkrachten hebben thematisch gewerkt met de MOC-vakken.
Leerkrachten kunnen met begeleiding een thema ontwerpen.

Do 1. De ontwikkelgroep heeft de opzet voor het eerste thema (grotendeels) uitgewerkt.
Het team start hier het schooljaar mee.

2. De ontwikkelgroep organiseert een studiemoment waarbij het team zelf een thema
gaat ontwerpen. Hierbij wordt het team ondersteund door een deskundige vanuit
het CMK.

3. Het ontwikkelteam onderzoekt of en welke methode geschikt is voor onze school;
4. Voor het einde van het schooljaar presenteert de ontwikkelgroep hun plannen over

het wel of niet  inzetten van een methode en welke.

Check De ontwikkelgroep deelt na iedere bijeenkomst de vorderingen en bevindingen met het
team, binnen de leerteams of in een PLG.

Act N.a.v. de evaluaties worden verbeterpunten ingezet.

Ouderbetrokkenheid
Ouderbeleid

Coördinatie: ontwikkelgroep ouderbetrokkenheid

Plan Ambitie: Een transparante, gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school.
Waarbij er ruimte is voor formele en informele communicatie. Dit alles op basis van
participatie en wederzijdse vertrouwen.

Er is een kwaliteitskaart ouderbetrokkenheid. Daarin wordt beschreven hoe wij
als school samenwerken met ouders om ons onderwijs te organiseren.
Op deze kaart staat beschreven hoe wij ouderbetrokkenheid vormgeven.

Do 1. We hebben in het begin van het jaar een Nieuwschooljaarsreceptie voor ouders,
leerlingen en team.

2. We hebben 3x per jaar een thema-avond (Café Pieter Brueghel) en 1x een
doorloopcafé als afsluiting. Tijdens deze avonden gaan we met ouders in gesprek
over beleid en ontwikkelingen op school. De onderwerpen sluiten aan bij de
studiedagen die wij als team hebben.

3. Bij de start van het schooljaar wordt de nieuwe kwaliteitskaart oudergesprekken
ingezet.

4. In maart heeft de ontwikkelgroep een eerste opzet van de kwaliteitskaart in
concept af, zodat we in het schooljaar 2023-2024 direct starten met de nieuwe
afspraken.

Check 1. Elk café wordt geëvalueerd door team en ouders.
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2. In juli 2023 wordt de kwaliteitskaart oudergesprekken in de PLG geëvalueerd.
3. In juli 2024 wordt de kwaliteitskaart geëvalueerd.

Act N.a.v. de evaluaties worden verbeterpunten ingezet.

Kwaliteitshandboek
Domein 1: Kwaliteitszorg

Coördinatie: ontwikkelgroep kwaliteitshandboek

Plan Leerkrachten zijn zo veel mogelijk met hun kerntaak bezig, te weten het
vormgeven en verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Om dit doel te
bereiken is het van belang dat het voor iedereen binnen de organisatie duidelijk
is wat de geldende afspraken zijn en waar die te vinden zijn.
Om dit doel te behalen is het volgende nodig:

Van alle vakgebieden is een vakinhoudelijke kwaliteitskaart beschikbaar.
Alle leerkrachten weten deze kaarten te vinden, weten en begrijpen wat
erin staat en handelen daarnaar.
Er is een (digitaal) kwaliteitshandboek beschikbaar waarin alle voor het
onderwijs relevante afspraken, beleidsstukken en kwaliteitskaarten zijn
opgenomen.
De in gebruik zijnde kwaliteitskaarten worden tijdens de laatste 3 maanden
van een academisch jaar geëvalueerd volgens de afspraken in de protocol
kwaliteitskaart.

Zodat we aan het einde van het schooljaar 2022/2023 het volgende hebben
bereikt:

Er wordt vakinhoudelijk op een eenduidige manier gewerkt.
Deze werkwijze is evidence based en -informed, gericht op ontwikkeling
van leerlingen en up-to-date.
De kwaliteitskaarten zijn onderdeel van het kwaliteitshandboek.
Het kwaliteitshandboek is vindbaar en bruikbaar voor iedereen die op de
Pieter Brueghelschool werkt of komt werken. Borging vindt plaats dmv het
delen met alle collega's, bespreken binnen de leerteams en het akkoord
gaan met de inhoud binnen een PLG.

Do 1. De leerteams inventariseren per onderwerp (kwaliteitskaart) of de
benodigde kennis aanwezig is in het team en indien nodig zorgen zij binnen
hun leerteam voor kennisoverdracht.

2. Passende werkvorm bepalen voor kennisoverdracht (collegiale consultatie,
presentatie, enz.).

3. Wanneer een ontwikkelgroep vakinhoudelijk met een onderwerp bezig is,
dan wordt er direct een kwaliteitskaart (her)ontworpen.

4. De ontwikkelgroep kwaliteitshandboek zorgt dat het handboek op de drive
wordt verzameld en vindbaar is.

Check Evaluatie van proces tijdens overleg ontwikkelgroepen/PBO/PLG en
studiedagen.

Act N.a.v. de evaluaties worden verbeterpunten ingezet.
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Overig

De Pieter Brueghelschool is een PLG en werkt met coördinatoren.
Domein 4: Management en organisatie; domein 5: Professionalisering

Coördinatie: Directeur en KC-er

Plan Er is een duidelijke PLG structuur in de school.
Er is een kwaliteitskaart PLG.
De inhoud van de PLG en leerteams is verder doorontwikkeld.
Vanuit de ontwikkelingscyclus van de school staan bepaalde onderwerpen
al vast op de agenda’s van de leerteams en de PLG’s.

Er zijn coördinatoren voor diverse vakgebieden. Een leerkracht wordt
coördinator bij talent en interesse voor een bepaald vakgebied en krijgt daarbij
de mogelijkheden om zich te scholen (Flores Academie). Zo ontstaat de
mogelijkheid om specialist te worden. Als coördinator ben je aanspreekpunt op
jouw vakgebied en kan je collega’s ondersteunen en adviseren.

Coördinatoren zijn bekend en zichtbaar.
Verwachtingen zijn duidelijk. Niet alleen in wat je bent, maar ook in wat je
doet.
Er zijn coördinatoren voor taal/reken/lezen.
Rekenen/taal/lezen is actief, stevig en zichtbaar. Hier is drive voor nodig en
initiatief.
Er is een duidelijke omschrijving van taken/kaders. Kwaliteitskaart?
MOC: er zijn 2 of 3 coördinatoren.
Je bent minimaal 2 jaar coördinator.

Do PLG
1. 1 september

Studiemoment over de invulling van de leerteams en de PLG’s en de rollen
die een ieder heeft.

2. De leerteams komen 5 weken, elke week twee keer per week samen voor
een
overleg/werk- en onderzoekmoment. De 6e week is een PLG-ontmoeting
met het hele team (i.p.v. een teamvergadering). Er zijn 6 PLG’s in het
schooljaar 2022-2023.

3. Tijdens de PLG worden uitkomsten en ideeën gepresenteerd door de
leerteams en ontwikkelgroepen. Ook worden er ontwikkelgroepen
gevormd op basis van ontwikkelvragen en opdrachten. Ten slotte kan een
PLG een werkmoment bevatten rond analyseren en onderwijsbehoeften.

4. De onderwerpen van de leerteams worden meegenomen in de
jaarkalender.

5. De procesbegeleiders hebben een POP opgesteld voor verdere
ontwikkeling in hun rol en werken hier actief aan.

6. De begeleiding vanuit Flores loopt door.

Coördinatoren
1. In juli 2021-2022 is bekend wie de coördinatoren zijn voor schooljaar

2022-2023. Dit wordt opgenomen is het gesprek over het
werkverdelingsplan voor 2022-2023.
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2. Uiterlijk in oktober is de kwaliteitskaart coördinatorschap met een
duidelijke omschrijving van kaders en taken, goedgekeurd door het
team.

Check PLG
Het gehele proces wordt begeleid door een Schoolopleider en Beleidsadviseur
Onderwijs & Kwaliteit vanuit Flores Onderwijs.
De directie is de coördinator van het proces.

Coördinatoren
De KC-er bewaakt dit proces. Door feedbackmomenten in te lassen met de
coördinatoren.

Act N.a.v. de evaluaties worden verbeterpunten ingezet.

Scholing 2022-2023

Scholing staat niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van een bredere beleidscyclus binnen
onze school. Nascholing vloeit voort uit onze visie op het onderwijs en de leerlingen, het
strategisch beleid en het onderwijskundig-, personeels- en financieel beleid. Scholing is dan ook
één van de instrumenten die we hanteren bij het realiseren van een kwaliteitsverbetering van het
onderwijs. Scholing in het competentiegericht begeleiden van studenten en het begeleiden van
(deel) onderzoeken in de school is een continu proces.
De scholing staat in direct verband met c.q. is rechtstreeks gerelateerd aan de
beleidsvoornemens.

Scholing teamontwikkeling Verzorgd door Data
Levelwerk CEDIN 1-09-2022
Kanjertraining Kanjertraining 10-10-2022/1-3-2023
Goed Worden, Goed Blijven + PO-raad/Jaap de Jonge t/m juni 2023

Scholing individueel Wie Verzorgd door
COOL Yasmine HAN

Het jonge kind Jalien Marnix

DiO Maartje Flores/Academica

DiO Pim Flores/Academica

Veranderkunde Ansje SIOO

PABO Annabap HAN

PABO Marisa HAN
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Formatie, coördinatie en taken

BEREKENING FORMATIEPLAATSEN
FTE’s

Basisformatie onderbouw, groepen 1-4 5,2
Basisformatie bovenbouw, groepen 5-8 7,6
Formatie directie 1,0
KC-er (IB) 0,8541
Conciërge 0,6
Administratieve ondersteuning 0,4
Operationele ondersteuning ('Event Manager') 0,1
Totaal 15,75

FORMATIEPLAATJE 2022-2023
Leerteam onderbouw
1/2a Jalien van der Veen ma t/m vrij - vrijdagmiddag CSV
1/2b Christian van den

Berg
ma, woe, do Yvonne Bosman di, vrij

3 Wilma Okkes ma t/m woe Ursula Peters di, do en vrij;
vrijdagmiddag CC

4a Sasja Welling ma, di, woe, vrij
vrijdagmiddag
event

Marja Velders do

4b Yasmine Dijkstra di t/m vrij
vrijdagmiddag
COOL

Marja Velders ma

Leerteam bovenbouw
5a Tessa van

Blijderveen
ma, woe, do Christian van den

Berg
di, vrij

5b Elena van Brenk ma t/m do Marja Velders vrij
6 Suze Li ma, woe, do,vrij Marja Velders di
7a Arthur Jansen ma t/m vrij
7b Simone Wilbrink di  t/m vrij Arjan Hietkamp ma
8a Marleen Braun ma, woe, do, vrij Arjan Hietkamp di
8b Pim Oldenboom ma, di, do, vrij

woensdag DiO
Arjan Hietkamp woe

Overig
Onderwijsassistent Marisa Gerritsen di, woe,  vrij
Onderwijsassistent Annabap Jonkman ma t/m do wanneer geen stage
Kwaliteits Coördinator
(voorheen IB)

Maartje Wildenberg ma t/m do

Vakleerkracht
bewegingsonderwijs

Ariana Hoeben ma, di, do, vrij

Administratie/eventmanager Linda Gramser di, do
Conciërge Tonnie de Haas ma, woe, vrij
Directie Ansje de la Croix ma t/m vrij

SPECIALISATIE - COÖRDINATIE
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Specialist Gedrag Maartje
Beeldcoaching Maartje
Opleider in de school Carolien
Jonge kind Jalien; start opleiding

Coördinator Procesbegeleider leerteam BB: Pim en Simone
OB: Yasmine en Jalien

Kanjertraining Jalien
Sociale veiligheid/preventie medewerker Jalien
Maakonderwijs/COOL Yasmine; in opleiding
Cultuur Ursula
ICT - beleid en onderhoud website Pim en Ansje
ICT - operationeel, Servicedesk Pim
Bibliotheek Sasja en Wilma
BHV Arthur en Suze
Lezen Christian en Suze
Rekenen Marleen en Marja
Burgerschap Marleen en Simone
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Bijlage 1 - Kwaliteitskalender
Kwaliteitskalender

Maand Actie en datum Betrokken Verantwoordelijk

juli ‘22 Formulier overdracht Leerkrachten, KC-er, directie Leerkracht van de huidige groep

HP, onderwijsplannen start
schooljaar 22/23 af

Warme overdracht

aug roosters af en gedeeld met
KC-er, eerste weken
voorbereiden (incl. plannen)

Leerkracht(en), KC-er KC-er, groepsleerkracht

sep 1e ronde flitsbezoeken +
kwaliteitsgesprekken (+okt)

KC-er, directie, leerkrachten KC-er

okt 17 okt, adviesteam groep 8 KC-er, directie, leerkrachten groep 7
en 8

Leerkrachten groep 8

nov evaluatie HP, maken nieuwe
(methodegebonden erbij
houden)

Leerkrachten, onderwijs assistent,
ouders (op de hoogte houden
handelingsplannen)

Leerkracht, KC-er

voorbereiden
groepsbesprekingen
Leerteams 15 of 17
november

PB, leerkrachten, KC-er (wordt
uitgenodigd)

PB

groepsbesprekingen
23 en 30 november 13.00
-16.00 uur

Leerkracht, KC-er, directie KC-er

dec toetsmaand LVS vanaf 13
december tot 20 januari

Leerkracht Leerkracht, KC-er

jan ‘23

feb 17 febr., Rapporten mee Leerkrachten Leerkrachten

31 januari en 2 februari in
leerteam analyse

Leerkrachten, KC-er, directie PB, KC-er

14 februari deadline analyse
leerkrachten

Leerkrachten Leerkrachten

15 februari afronden analyse KC-er, directie KC-er

mrt
PLG 14 maart bespreken
analyse met team

Leerkrachten, KC-er, directie Directie

2e ronde flitsbezoeken +
kwaliteitsgesprekken (+april)

KC-er, directie, leerkrachten KC-er

apr evaluatie HP, maken nieuwe
(methodegebonden erbij

Leerkrachten, onderwijs assistent,
ouders (op de hoogte houden

Leerkracht, KC-er
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houden) handelingsplannen)

voorbereiden
groepsbesprekingen
Leerteams 4 of 6 april

PB, leerkrachten, KC-er (wordt
uitgenodigd)

PB

groepsbesprekingen
12 en 19 april
13.00 - 16.00 uur

Leerkracht, KC-er, directie KC-er

18, 19 en 20 april -
Centrale Eindtoets,
digitaal

Leerkrachten groep 8, KC-er Leerkrachten groep 8, KC-er

mei toetsmaand LVS Leerkracht Leerkracht, KC-er

juni 23 juni, Rapporten mee Leerkrachten Leerkrachten

1 en 6 juni in leerteam
analyse (inclusief
eindtoets)

Leerkrachten, KC-er, directie PB, KC-er

13 juni deadline analyse
leerkrachten (inclusief
eindtoets)

Leerkrachten Leerkrachten

14 juni afronden
analyse (inclusief
eindtoets)

KC-er, directie KC-er

juli Formulier overdracht Leerkrachten, KC-er, directie Leerkracht van de huidige
groep.

HP, onderwijsplannen
start schooljaar 22/23
af

Warme overdracht
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