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EVALUATIE 2020 - 2021
ALGEMENE CONCLUSIE DIEPTE ANALYSE LOVS JUNI 2021

Algemene conclusie:
Er zijn in de school twee groepen die op de drie vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen zwak
scoren. Deze groepen zijn MO2 en BO4. Volgend schooljaar is het goed om de volgende acties voor
spelling in te zetten.
Na de methodetoets van Staal kijken welke leerlingen uitvallen op de aangeboden categorieën. Deze
leerlingen direct extra ondersteuning geven op de afspraken die ze nog niet beheersen. Leerkrachten
bespreken dit met IB op initiatief van de leerkracht.
Met betrekking tot rekenen: we gaan starten met de nieuwe methode Getal en ruimte junior. Het
implementeren van deze methode wordt gedaan door Expertis. Lesgeven volgens de Edi werkwijze
wordt dan ook een speerpunt. Leerkrachten worden geobserveerd in het lesgeven. Een aantal
leerkrachten volgt als pilot de cursus “Zo leer je kinderen rekenen”.
Voor begrijpend lezen is het belangrijk dat woorden uit de teksten uitgelegd worden, in verschillende
zinnen gebruikt kunnen worden. Woordenschat moet geoefend worden.

Evaluatie zorgsignalen maart 2021.
In maart 2021 zijn deze zorgsignalen vastgesteld.

Zorgsignaal 1: rekenen groep 3
Het percentage leerlingen dat niveau IV en V scoorde is afgenomen. Hierbij moet opgemerkt worden
dat twee zwakke rekenkinderen de toets niet gemaakt hebben. Dit kan het beeld enigszins
vertekenen. ( één van deze kinderen doubleert in groep 3, voor de andere wordt een observatieplaats
gezocht om te kijken welke vorm van onderwijs passend is.)
De leerkrachten hebben meer ingezet op automatiseren. Zo begon iedere rekenles met automatiseer
oefeningen met de bal.

Zorgsignaal 2: spelling groep 4 en 7

Groep 4
Het percentage leerlingen dat niveau IV of V scoorde is minder geworden.
De groepsanalyse laat een licht stijgende lijn zien. In de groepen is aandacht besteed aan de
categorieën die minder goed beheerst worden

Groep 7
Het percentage kinderen dat op niveau IV of V scoort is vrijwel gelijk gebleven. Er heeft wel een
verschuiving plaatsgevonden; het aantal kinderen dat op niveau I scoort is hoger geworden, terwijl het
totale aantal leerlingen in de niveaus I en II gelijk is gebleven.
De lijn is licht stijgend.

Zorgsignaal 3: begrijpend lezen groep 7
Het percentage kinderen dat op niveau IV of V scoort is iets afgenomen. De lijn laat een lichte stijging
zien. In twee groepen is er extra ondersteuning voor begrijpend lezen geweest.

ALGEMENE CONCLUSIES 20 -21 ( ZIE JAARPLAN 2020-2021 EVALUATIE)

Sociale. emotionele vorming/ pedagogisch klimaat

● collega’s zijn geïnformeerd over de regels en afspraken
● groepsvormingskaart is besproken en materialen zijn aangereikt.
● besproken incidenten registratie



● vertrouwenspersonen zijn bekend en er zijn 2 trainingen.
● regels en routines van de school moeten op vaste momenten terugkomen.

WO

● OB de 3-jarige cyclus is vormgegeven.
● BB per project is het punt techniek bij de geschiedenis projecten toegevoegd.
● HB - nu (aparte) verrijkingsgroep met opdrachten in de groep
● MB doelen techniek : Dit jaar niet aan toegekomen, volgend jaar uitwerken.
● HB denksleutel opdrachten. Tuin wekelijks een les ( tijdens de openingsmomenten van

de tuin).
● Rooster om te eten of dag af te sluiten. NCM/ Tuin.
● Kwaliteitskaart is besproken in de LT’s.
● Onderzoekend/ ondernemend/ ontwerpend leren staat nog op een laag pitje.

Bewust inzetten. Koppeling aan schoolproject 2 door lockdown niet gedaan.
● Informatie mbt ondernemend leren is in OT gedeeld (literatuur/presentatie Daniek).
● BB werkt met klassebox
● OB gestart met de executieve functies, nog niet in combinatie met WO. (Doel te

ambitieus)
● OB gestart met leervragen thema “Kriebeldiertjes” en “Bouwen”.
● Ivm met Corona zijn niet alle cepo (   gelden ingezet maar wel zo veel mogelijk

gekoppeld aan de projecten. Wel verwerkt in de 3 jarige Cyclus.
● Volgend jaar aan de slag met de doorgaande lijn WO kringen.
● Verslag items besproken. Zijn nog niet klaar, niet iedereen op 1 lijn. BB wil graag

beschrijven en niet ‘getoetst’.

Taal
● Tijdens eerste schoolproject zijn we gestart met opdrachten die aansluiten bij de

leerlijn schrijven / vrije tekst.
● OB: I.p.v. lessen zijn/worden de doelen van de leerlijn schrijven, spreken & luisteren

weggezet in de 3-jarige WO cyclus, zodat duidelijk is aan welke doelen gewerkt
wordt.
OB:  Heel veel hiervan is op dit moment al verweven in het dagelijks onderwijs.

● MB: Iedere week staat er een schrijfopdracht op de weektaak. Tijdens de taalkringen
wordt inhoudelijk aandacht besteed aan de te behalen doelen.

● BB: Iedere twee weken staat er een schrijfopdracht op de weektaak, afwisselend vrije
tekst / gerichte schrijfopdracht. Tijdens de taalkring wordt inhoudelijk aandacht
besteed aan de te behalen doelen.

● tijdens de WO projecten zijn er verschillende soorten schrijfopdrachten uitgeprobeerd,
deze moeten een vaste plek krijgen in ons taalonderwijs.

● in LT en teambijeenkomsten is feedback gevraagd op doelen, activiteiten en
kwaliteitskaart. Deze worden meegenomen in de verdere uitwerking. In de BB is op dit
moment nog geen feedback gevraagd aan de kinderen.

● Er is nog geen evaluatie geweest, aangezien het in kaart brengen van doelen, e.d.
meer tijd heeft gekost.

● Tijdens de taalkringen wordt het (de) doel(en) van de schrijfopdracht besproken.
● DAT plus boek is in iedere stamgroep aanwezig.
● Freek van het JAS is niet gelukt wegens de corona.

Rekenen

● Bezig met OPO invullen schoolnormen en ambities van de school.
● Automatiseren is heel belangrijk. Uitval op getallen en bewerkingen. In het team

besproken. Bekijken automatiseren binnen de rekenles.



● Alle kinderen hebben voor de zomervakantie kennis gemaakt met blok 1 van junior
getal en ruimte.

● Kwaliteitskaart automatiseren is besproken en aangepast.
● Leerlijnen rekenen zijn in de OB besproken
● Knelpunten tussen de bouwen zijn geïnventariseerd.

JAARDOELEN 2021-2022
Gekozen onderwerpen uit de meerjarenplanning van het schoolplan
/evaluatie vorig schooljaar.
Korte opsomming met toelichting- uitwerking volgt.

Sociaal emotionele vorming/
pedagogisch klimaat

● herhalen regels en afspraken hoe doen wij het op
de Heijenoordschool

● AED nieuw concept uitwerken
● Rots en watertraining volgen en implementeren in

het team
● Incidenten registratie gebruiken en trends opsporen
● Interventieladder verder uitwerken.

Wereldoriëntatie ● Afspraken over verslaglegging WO in het verslag.
● WO lessen op een EDI manier geven.
● Kennis opdoen over kenniskaarten en bekijken op

welke manier het kan helpen in de doorgaande
leerlijn.

● Leren van andere Jenaplanscholen. Hoe kunnen
we ons WO onderwijs verder verstevigen?

● Doorgaande leerlijn kringen ontwikkelen.
● Onderzoeken of vraaggestuurd leren past in de

cyclus van ontwerpend en onderzoekend leren.
Taal ● Taaldoelen voor de leerlijn spreken en luisteren

(verder) uitwerken bij de 3 jarige cyclus.
● Kwaliteitskaart / Doelen van leerlijn Schrijven

evalueren en kwaliteitskaart / doelen van leerlijn
Spreken en luisteren (verder)  uitwerken. Hier een
gerichte planning voor maken, zodat we gelijk op
blijven lopen.

● Halverwege schooljaar 2021/2022 zal de huidige
werkwijze voor het schriftelijke taalonderwijs worden
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

● Combinatie maken met de ontwikkelkaarten kunst
voor presentatie kringen.

● Tijd voor taal plannen in het ritmisch weekplan →
tijdsbesteding vastleggen

Rekenen ● Op de centrale eindtoets scoort de school 1S
minimaal op stichtingsdoel.

● Begeleidingstraject op instructies rekenen (EDI)
● Nieuwe methode evalueren in leerteams en

resultaten toetsen vergelijken.
● Kwaliteitskaart rekenen en kwaliteitskaart

automatiseren bijwerken en borgen.
● Stappenplan rekenen interventies ontwikkelen (o.a.

rekentassen).



● Materialen zoeken en aanschaffen voor Getal &
Ruimte junior + automatiseren .

● Automatiseren naar hoger niveau.
● Rekenspecialist opleiden
● Robot voor o.a. automatiseren

UITWERKING PER ONDERDEEL

Onderwerp: Sociale- emotionele vorming/ pedagogisch klimaat
Verantwoordelijk: ontwikkelgroep: Jacqueline W., Barbera, Brigitte en Paula.
Plan /
Ambitie/Doel/In
dicatoren

DO/ aanpak Check/evaluatie
bewaakproces

Act/ hoe verder?
W--op?

start vergadering
SEO

Tijdens de startvergadering
de volgende punten
bespreken.
* De groepsvormingskaart
bespreken.
* Energizers uit het boek
“De gouden weken” zijn
gekopieerd en in iedere
groep aanwezig. (checken
bij start schooljaar)
Bespreken:
- Meldpunt om incidenten
te melden?
- Vertrouwenspersonen.
etc. (Bijlage 1)
- Meldingsformulieren. (die
kloppen nog niet)
- BHV
- Groepsvormingskaart
- Gedragsspecialisten

● collega’s zijn
geïnformeerd

● groepsvormingska
art is besproken
en materialen zijn
aangereikt.

● besproken
incidenten
registratie

● vertrouwensperso
nen zijn bekend
en er zijn 2
trainingen.

● regels en routines
van de school
moeten op vaste
momenten
terugkomen.

● Start schooljaar
tijdens de
startvergaderin
g bespreken.
Zo zijn alle
collega’s weer
op de hoogte
en nieuwe
collega’s ook
ingelicht.

● regels en
routines van de
school komen
op vaste
momenten
terug. SEO
maakt een
overzicht welke
regels op welk
moment terug
komen.

rots en water 3-daagse scholing rots en
water.

Bekijken of dit kan. Valt
onder scholingsuren.

Bekijken hoe het team
hierin meegenomen wordt.

● Gezien de uren,
de kosten en de
vervanging is er
voor dit
schooljaar voor 2
mensen plek.
Paula en Brigitte
gaan dit
aankomend
schooljaar doen.
Jacq en Barbera
volgend
schooljaar.

● 17/ 18 en 19
nov rots en
water training

● Hoe en
wanneer wij het
team ‘scholen’
beslissen we na
deelname
cursus.

● Barbera/ Jacq
2022/2023
cursus ??

Judith vraagt na of andere
directeuren of anderen
ook ieder jaar het sociaal
jaarverslag schrijven.

Nee andere scholen
doen dit niet. Ik ga
navragen of dit iets is wat
de stichting wel wil.

● Richten op
incidentenregis
tratie. We



Vraag is willen wij dat
wel? Is het een
verplichting? Wat levert
het ons op voor
informatie?

schrijven geen
sociaal verslag.

incidenten
registratie

scol

Incidentenregistratie start
met het team in juni. We
zouden dit stuk kunnen
koppelen aan gedrag….
In groepen bespreken
wanneer iets een incident
lijkt. Afspraken maken over
wat wanneer wordt
ingevuld. Judith vraagt na
bij andere scholen, hoe
incidenten geregistreerd
worden.

11 juni vergadering,
doorgeven hoeveel tijd
jullie nodig hebben.

vaste momenten in
het jaar voor regels
en routines.

inzetten/zichtbaar maken
in de school.

Schooljaar 21/22
Skillsbox

nadenken over
interventieladder
(herstelgericht
werken)

stemvolume kaart
EDI

cursus 2 personen Rots en
Water

1500 euro en vervanging
van 3 dagen maal 2 (
kosten daarvan 900 euro)
Aanvulling Skilsbox

Kosten

Onderwerp: Aanbod geïntegreerd samenhangend onderwijsaanbod
W.O. als hart van ons Jenaplanonderwijs.
Verantwoordelijk: Dennis, Lucienne en Manna. Ingrid (CMK).

Plan /
Ambitie/Doel/Indicatoren
Wat willen we
bereiken?
Welke concrete
resultaten willen we
zien, willen we
kunnen zeggen dat
ons doel is bereikt?

DO/ aanpak
Welke maatregelen/
activiteiten  nemen we
om ervoor te zorgen dat
het doel inderdaad
bereikt wordt?

Check/evaluatie
bewaakproces

Klopt de aanpak?

Act/ hoe verder?
Wat kan beter n.a.v.

de
evaluatie/wat
pakken we op?

We hebben afspraken
gemaakt over de

-Ontwikkelteam doet
een voorstel, in het LT
bespreken.



verslaglegging van
W.O. in het verslag.

-Objectief en
doorgaande lijn goed
bewaken.

Hoe kunnen we de
W.O. lessen EDI
geven?

-Met elkaar de
presentatie nogmaals
bekijken en samen
bespreken.
-Uitwerken van een
voorstel voor LT.
-Boek EDI 2.0 doorlezen.

Kennis en ervaring
opdoen met
kenniskaarten.

-In gesprek over het
doel/inzet van de
kenniskaart.
Wat kan het kinderen
opleveren? Wat kan het
Leerkrachten opleveren?
Gebruik van de
kenniskaart en
doorgaande lijn.

Meer netwerken met
andere
Jenaplanscholen
van het JAS. Kennis
ophalen, hoe
hebben andere
scholen W.O.
vormgegeven,
Vastgelegd?

Dag van JAS NJPV
bijwonen.
NPO GELDEN INZETTEN
VOOR BEZOEKEN VAN
SCHOLEN/STUDIEDAG

doorgaande lijn
W.O. kringen

Wat zijn
verwachtingen/doelen?
Welke eisen stellen we
aan inhoud/kwaliteit
van de kringen.

vraaggestuurd leren
in de onderbouw
verder ontwikkelen

-Onderzoeken of
vraaggestuurd leren
past in de cyclus van
onderzoekend en
ontwerpend leren.

kosten
Fase proces:
realisatie

Voorstel: Ons ontwikkelteam bestaat uit 3 personen: Lucienne, Manna en Dennis (CMK). Ingrid sluit
aan in het kader van CMK. Jacqueline W. heeft aangegeven op oproep aan te willen sluiten. We
bekijken na een jaar of dit werkbaar is. Aangezien het OT klein is, gaan we voorwerk doen m.b.t.
nieuwe ontwikkelingen, maar voeren we geen nieuwe ontwikkelingen door.

Voorstel: Joke en Anke mogelijk een brug tussen taal en W.O. Zouden bij schoolprojecten levendig
taalonderwijs kunnen ontwikkelen.

Onderwerp: Taal
Verantwoordelijk: ontwikkelgroep: Wilma, Alina, Jacqueline O, Nikki, Anke L



Plan /
Ambitie/Doel/Indicatoren
Wat willen we
bereiken?
Welke concrete
resultaten willen we
zien, willen we
kunnen zeggen dat
ons doel is bereikt?

DO/ aanpak
Welke maatregelen/
activiteiten  nemen we
om ervoor te zorgen dat
het doel inderdaad
bereikt wordt?

Check/evaluatie
bewaakproces
Klopt de aanpak?

Act/ hoe verder?
Wat kan beter n.a.v.

de
evaluatie/wat
pakken we op?

Schoolbreed wordt
dezelfde
schrijfdidactiek
toegepast.

Taaldoelen voor de
leerlijn spreken en
luisteren (verder)
uitwerken bij de 3
jarige cyclus.

PLG (team) volgt op 13
oktober 2021 en 17 januari
2022 een scholing
verzorgd door Tjalling
Brouwer van Xpert. Tijdens
deze scholing staat de
schrijfdidactiek centraal,
waarin het volgende aan
bod komt:

- het vijffasenmodel
voor schrijven (een
beproefd
didactisch model
voor het onderwijs
in het schrijven van
teksten)

- het belang van
een goede
context en het
geven van input;

- criteria waar een
goede
schrijfopdracht
aan moet voldoen;

- het belang van het
leren schrijven van
verschillende
tekstgenres en
voorbeelden van
daaraan
gekoppelde
schrijfopdrachten

- het beoordelen
van teksten, het
geven van
helpende
feedback en
feedforward.

De doelen behorende bij
de leerlijn spreken en
luisteren van DAT Plus
worden onderverdeeld in
OB, MB en BB, waarna de
doelen worden weggezet
in de 3-jarige cyclus.



Halverwege het
schooljaar 2021/2022
zal de huidige
werkwijze voor het
schriftelijke
taalonderwijs worden
geëvalueerd aan de
hand van de
kwaliteitskaart /
schrijfdoelen /
opdrachten.

De kwaliteitskaart /
doelen van leerlijn
Spreken en luisteren
(verder)  uitwerken.
Hier een gerichte
planning voor maken,
zodat we gelijk op
blijven lopen.

Tijd voor taal plannen
in het ritmisch
weekplan →
tijdsbesteding
vastleggen

Aan de hand van de
kwaliteitskaart Schrijven
wordt in april 2022 het
schrijfonderwijs in de
verschillende leerteams
geëvalueerd en waar
nodig bijgesteld.

De eerste opzet voor de
kwaliteitskaart Spreken en
Luisteren wordt in februari
2022 besproken in de
verschillende leerteams en
waar nodig bijgesteld.

In het ritmisch weekplan
wordt ruimte ingeroosterd
voor de taalkringen:

- OB: dagelijks
- MB: 1x per week 30

minuten
- BB: 2x per week (15

- 30 minuten)

Kosten:

Fase proces:
oriëntatie en
realisatie

Onderwerp: Rekenen
Verantwoordelijk: Ontwikkelgroep: Joke, Christian, Paula en Meta.
Plan /
Ambitie/Doel/Indicatoren

DO/ aanpak Check/evaluatie
bewaakproces

Act/ hoe verder?

Op de centrale
eindtoets scoort de
school 1S minimaal op
stichtingsdoel.
Begeleidingstraject op
instructies rekenen (EDI)

Scholing en observaties
door Expertis

Expertis-EDI presentaties
Nu meting (juni 21) en
groepsbezoeken 2022 +
nabespreking

Team informeren



Schoolafspraken EDI
vastleggen; delen met
team

Rekenen/EDI actiepunt
in leerteams OB MB BB

In OT delen; acties

Nieuwe methode
evalueren in leerteams
en resultaten toetsen
vergelijken.

Na elk blok.

Stamgroepanalyse:
Directie/ IB - presentatie
huidige stand van zaken

Digitaal toetsen
evalueren

In LT MB en BB

In OT/LT analyses
bespreken; aandachts-
en actiepunten

Kwaliteitskaart
rekenen en
kwaliteitskaart
automatiseren
bijwerken en borgen.

Aanpassen + bespreken
in LT’s en OT rekenen

Agenderen OT rekenen;

Stappenplan rekenen
interventies ontwikkelen
(o.a. rekentassen).

OT maakt een
stappenplan waarin
staat
wie-wat-wanneer-doet
t.a.v. kinderen die extra
rekenondersteuning
behoeven
(VI in groep; extra
rekenondersteuning
thuis/school;
observatie/onderzoek)

SGL/IB/RT/ externe
specialist

Het stappenplan wordt
in de LT (of teambreed)
besproken en definitief
vastgesteld.

Materialen
automatiseren -
rekendrempels -
implementeren
(in groep * rekentassen)

Materialen bekijken.
brainstormen en
afspraken over inzet.

Rekentassen
samenstellen (opnemen
in interventieplan
rekenondersteuning)

Bespreken in LT - deel
teamscholing?

Automatiseren naar
hoger niveau.

Bijeenkomst Met Douwe
Sikkes; map “zo leer je
kinderen rekenen”

Robot voor automatiseren?
Kostenplaatje uitzoeken

Opbrengsten
observaties/toetsen
bespreken

Rekenspecialist Aangemeld voor
schooljaar 2021-22;
traject nog niet gestart.

knelpunten overgang
andere bouw

Opnieuw bespreken
21-22 (plannen op
studiedag).

Plan waarin
kinderen/groepen
gemotiveerd worden



om eigen prestaties te
verbeteren (alternatief
kangoeroe rekenen)
Kosten: Opleiding

rekenspecialist
Materialen
Begeleiding
automatiseren.

Onderwerp: Procesbegeleiding: professionele leergemeenschap / werken in
leerteams
Verantwoordelijk: ontwikkelgroep: Barbera, Anke S., Wilma
Plan /
Ambitie/Doel/In
dicatoren

DO/ aanpak Check/evaluatie
bewaakproces

Act/ hoe verder?

LT begeleiden en
ruimte bieden om
de rekenlessen
samen te gaan
voorbereiden

● Tijdens teamsessies
en studiedagen
tijd inplannen

● Scholing van
Expertis

Leren van en met
andere leerteams
en scholen.

● Bezoeken van de
PLG middagen
met het MT

Eerste stappen
maken in samen
kijken en praten
over kwaliteit van
de lessen rekenen

● accounts
aanmaken IRIS
connect

● Uitleg door
Annemiek en Jacq
over Iris connect
tijdens studiedag
13 oktober

Borgen van eerste
stappen van de
cyclus

● aandacht hebben
voor hulpvraag/
data analyse/
literatuur lezen/
gemeenschappelij
ke doelen
opstellen/
evalueren



SCHOLING TEAMLEDEN
Scholing team  onderwerp tijdsinvestering   Kosten

school
 Kosten
bovenschools

Expertis hele
team

EDI en rekenen 15.000

Hele team Taal, leerlijn schrijven 3.000
Joke, Alina,
Barbera en
Lucienne

Met sprongen vooruit,
rekenen

20 uur Al betaald

Paula ,Brigitte,
Jacq en
Barbera

OT SEO cursus rots en water 3 dagen 3.000 en
vervangings
kosten (1500
al betaald)

 
KOSTEN totaal      
Individuele
scholing
namen

  tijdsinvestering kosten
school

kosten
bovenschools

Iris Tutoring NPO
3de module gym

20 uur
100 uur

  x

Ingrid Tutoring NPO 20 uur x
Ilana Tutoring NPO 20 uur x
Alina
Anke L. Van leesles naar denktijd –

Begrijpend lezen/luisteren
10,5 uur n.v.t. Flores Academie

Anke S.
Annemiek
Barbera Co- teaching (t/m maart) +- 180 uur n.v.t Beeld & Co
Brigitte
Dennis HPT
Dorien RU - master pedagogische

wetenschappen,
orthopedagogiek

Jacqueline O Tutoring NPO
Van leesles naar denktijd –
Begrijpend lezen/luisteren
Jouw meesterschap,
module 8, neuropsychologie
1

20 uur
10,5 uur

14 uur

n.v.t.

n.v.t.

X
Flores Academie

Flores Academie

Jacq W. HPT
RU - handschriftonwikkeling
RU - spelling / taal
RU - wo
Flores - evt Wijze lessen
Flores - Spelling jonge kind

Joke opleiding
rekencoördinator?

200 uur

Judith Verandermanage-
ment SIOO

200 uur x

Lucienne
Manna
Christian HPT



Paula HPT
Nikki
Wilma HPT

Van leesles naar denktijd –
Begrijpend lezen/luisteren

10,5 uur n.v.t. Flores Academie

Carolien Wijze Lessen

Co-teaching

90 uur

180 uur

n.v.t.

n.v.t.

Flores Academie

Beeld & Co
Francis
Sebas
Richard
Meta Bouw! vaardigheidstraining

en verdiepingstraining

Van IQ naar
onderwijsbehoefte.

2x 3 uur

50 uur

n.v.t

n.v.t

Floresacademie

Floresacademie



GROEPSBEZETTING 2021- 2022

lokatie Onderbouw

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

H2O Joke Joke Joke Joke Joke

H1O Lucienne Lucienne Lucienne Barbera Barbera

H1O Barbera Alina Alina Alina Alina

H2O
Manna Manna Ingrid (

Annemiek) Manna Manna

H1O AnkeS AnkeS AnkeS AnkeL AnkeS

H1O Nikki Nikki Nikki Nikki Nikki

H1O Paula Paula Paula Paula Paula

H1O Jacqueline AnkeL AnkeL Jacqueline Jacqueline

H2O Dennis Dennis Dennis Dennis Dennis

H1O Christian Christian Christian Christian Christian

H1O Jacq Jacq Jacq Jacq Jacq

H1O Brigitte Brigitte Brigitte Iris Iris

H1O Wilma Wilma Wilma Wilma Wilma

Overige taken
Directie Judith van der Hidde; maandagochtend, dinsdag,

woensdag, donderdag en vrijdagochtend
Interne begeleiding
Ondersteuning groepen en
individuele leerlingen

Meta Blauw; maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Opleider in de school,
begeleider studenten

Caroline

Individuele begeleiding/
begaafdheid en overgang
PO/VO

Vanaf schooljaar 2020-2021; Annemiek de Jong;
maandag, dinsdag en vrijdag

Ondersteuning Ilana van Duuren; dinsdag/ woensdag/ donderdag/
vrijdag
Iris Jacobs maandag/ dinsdag/ woensdag
Ingrid maandag/ dinsdag/ donderdag
Jacqueline Ottervanger dinsdag/ woensdag

Vakdocent muziek Bauke Wijnja; OB en MB
Administratie/Event manager Sebas Hengst; ma t/m vrij
Administratie
leerlingen/financiën

Francis Labrie; dinsdagochtend;

Conciërge Richard Willemsen; maandag t/m donderdag
Schoonmaak Lisette Hagen; alle dagen 12.00 uur - 18.00 uur



kinderen
vrij Collega's vrij

ma,di,do 5,75 8
wo 4 8
vr 4 8

weektotaa
l 25,25 40,00

Beschikbaar 52 weken 1313,00 2080,00 weken
bijtelling 30 sept 4,00 8,00 tussen

totaal 1317,00 2088,00 vakanties

herfstvakantie
10/25/20

21
10/29/202

1 25,25 40,00
8 weken

kerstvakantie 27/12 1/7/2022 50,50 80,00 9 weken
voorjaarsvakantie 2/28/2022 3/4/2022 25,25 40,00 7 weken

Goede vrijdag +Pasen
15/04/202

2 4/18/2022 9,50 16,00
studiedag stichting 5,50 0,00 6 weken
meivakantie incl
koningsdag 4/25/2022 5/6/2022 49,00 80,00

1 week

hemelvaart 5/26/2022 5/27/2022 9,50 16,00 3 weken
pinksteren 06/06 5,50 8,00 1 week
zomer ki 6 pers 5 weken 7/25/2022 9/2/2022 151,50 200,00 6 weken

totaal 331,50 480,00

subtotaal 985,50 1608,00
verplichte uren 940,00 1659,00

marge 45,50 -51,00
teveel
verlof

studiedag team,
kinderen vrij
studiedag 1 korte dag 4,00

studiedag 2
lange
dag 5,75

studiedag 3 korte dag 4,00

studiedag 4
lange
dag 5,75

totaal 19,50
marge uren kinderen 26,00
werkuren/studiedagen
personeel

herfstvakantie
administra
tie 4,00

1x kerstvakantie
administra
tie 8,00

1 voorjaarsvakantie
administra
tie 4,00

spreekweek 1 extra uren

gesprekke
n met
ouders 8,00



verslag week 1 extra
uren

gesprekke
n met
ouders 8,00

verslagweek 2 extra uren

gesprekke
n met
ouders 8,00

meivakantie
administra
tie 6,00

totaal 46,00

Marge uren personeel -5,00

Leerkrachten recht op
428 uur vakantieverlof

Avonden

Info
stamgroe
psavond team
Eindvierin
g team
Afscheid
5 en 8e
jrs MB, BB
Voorberei
ding
Kamp BB
Kerstdiner
en
Kerstborr
el Team
stamgroe
psavond BB



VASTSTELLING

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van de school in te stemmen met het jaarontwikkelingsplan.

jaarplan

plaats Arnhem

datum

naam

functie

handtekening

BEVOEGD GEZAG

Het bevoegd gezag heeft het jaarontwikkelingsplan van de school vastgesteld.

jaarplan 2021/2022

plaats Arnhem

datum

naam

functie

handtekening


