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EVALUATIE  2018 - 2019  
ALGEMENE CONCLUSIE DIEPTE ANALYSE LOVS 2019 
De volgende zorgsignalen zijn naar voren gekomen: 

Resultaten van spelling en begrijpend lezen zijn voor een aantal groepen omhoog 
gegeven. Eerder ingezette interventies lijken effect te hebben gehad. Er blijven nog 
steeds een aantal risicogroepen. Vooral aan de huidige 3de jaars en toekomstige 
4de jaars moet op het gebied van rekenen en spelling extra aandacht worden 
geschonken. 
Lezen 
*Bij kinderen die achterlopen in AVI niveau structureel uitbreiden van leestijd totdat 
het gewenste niveau behaald is. 
Spelling 
*Nieuwe methode verder implementeren, verdere scholing staat gepland voor 
2019/2020 
*Betere doorgaande leerlijn van MB naar BB. Uitzoeken wat ervoor zorgt dat kinderen 
eind groep 5 hoog eindigen en dan bij de toetsen van groep 6 een forse daling laten 
zien.  
*BB stamgroepleiders kunnen met de analyse van de Cito de meest voorkomende 
fouten nogmaals aanbieden bij de start van groep 6. 
*Staal specialist inzetten voor verbeteren van instructies augustus 2019 samen met IB 
rekenen 
*Onder de aandacht brengen van de schoolafspraken van de 
automatiseringsvaardigheden en het belang hiervan op langere termijn.Is onderdeel 
van het overleg rekenen n.a.v. de analyse van het rekenonderwijs op de 
Heijenoordschool 
*Bespreken van de kwaliteitskaart, wat doen we, wat gaan we doen, wat doen we 
niet. 
*Vooronderzoek gaan verrichten op nieuwe zienswijze rekenonderwijs en daaraan 
gekoppeld een eerste verkenning naar een andere/ vernieuwde methode in 
schooljaar 2019/2020 

 

ALGEMENE CONCLUSIES CENTRALE EINDTOETS 2019 
De Heijenoordschool scoort voldoende op de centrale eindtoets van 2019 op basis van 
de ongecorrigeerde schoolscore 537,1. Deze  score ligt boven  het landelijk 
gemiddelde ( 535,7) 
Lezen en taalverzorging ligt voor 1F en 2F boven het stichtingsdoel. 
Voor Rekenen geldt dat 2S 6% onder het stichtingsdoel ligt. 
 

● Domein lezen;  Samenvatten + opzoeken zijn de zwakste onderdelen. 
Begrijpend lezen scoort lager dan vergelijkbare scholen  

● Domein taalverzorging;  spelling niet w.w. zwakste onderdeel (42) 
● Domein rekenen; Onderdeel ‘getallen’ lager dan vergelijkbare scholen. 

Getallen al meerdere jaren lage score 
 

ALGEMENE CONCLUSIES 18 -19 
● Burgerschap en sociale vorming;  Er zijn stappen gezet in een planmatig 

aanbod en beleid op schoolniveau. Structurele aandacht voor groepsvorming 
en ontwikkelen van sociale competentie. ( zie evaluatie schooljaar 17-18) 

● Afstemmen op onderwijsbehoeften:  de OB heeft de  keuze gemaakt om 
Pravoo in te gaan zetten als instrument om de kinderen voldoende te volgen en 
het aanbod beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften. 

 



 

● Voor het aanbod van de zaakvakken is een een driejarige cyclus gemaakt, de 
SLO doelen zijn hierbij leidend en de methode ‘Alles in één’ is ondersteunend. 
De komende drie jaar wordt dit verder uitgewerkt.  

● Het onderwijsaanbod voor meerbegaafde kinderen heeft op beleidsniveau 
vorm gekregen. Het effect op aanbod aan de kinderen in de stamgroep is nog 
onvoldoende.  Er is een structurele aanpak om kinderen meer te laten 
reflecteren op eigen werk en resultaten.  

● Leerkrachtmethodiek; deze werkt goed op verschillende onderdelen zoals het 
vergroten van eigenaarschap bij stamgroepsleiders voor het onderwijs, 
doelgericht werken,  samenwerking en delen van ervaring. 

● IKC ontwikkeling: er ligt een toekomstgericht samenwerkingsdocumenten dat is 
opgesteld door de samenwerkingspartners vanuit visie en missie.  

 
 

 
   

 



 

 
JAARDOELEN 2019-2020 
 
Gekozen onderwerpen uit de meerjarenplanning van het schoolplan 
/evaluatie vorig schooljaar. 
 Korte opsomming met toelichting- uitwerking volgt. 

sociaal- emotionele vorming/ 
pedagogisch klimaat 

groepsvorming/ AED/ Klassebox/ S.P.E.L 

geïntegreerd samenhangend 
onderwijsaanbod 

cyclus WO/ Kwaliteit borgen/  

Taal  doorgaande leerlijn taal/ borgen van afspraken spelling 
rekenen  algemeen rekenonderwijs op hoger niveau, zicht op 

leerlijnen, startniveau groep 3 hoger, kwaliteitskaart 
borgen, automatiseren opfrissen, Bb werken vanuit 
doelen, opzet onderzoek nieuwe rekenmethode, 
rekenspellen aanschaffen. 

procesbegeleiders  inzicht krijgen op PLG, inrichten leerteam en leerteam 
meenemen in ontwikkelingen 

 
UITWERKING PER ONDERDEEL EN EVALUATIE 
 
 

Onderwerp: Sociale- emotionele vorming/ pedagogisch klimaat 
 
Plan / 
Ambitie/Doel/In
dicatoren 

 

DO/ aanpak 
 

Check/evaluatie 
bewaakproces 

 

Act/ hoe verder? 
W--op? 

Groepsvorming-ka
art bruikbaar in alle 
stamgroepen. ( 
kwaliteitskaart) 

Invullen van de 
groepsvorming-kaart. 
Bestaande activiteit in 
wegzetten en aanvullen.  
 
Werkbaar document 
presenteren aan het team 
wat aanvulbaar is.  
 
Bekijk of dit voldoet aan 
het inspectiekader.  

Check is in bouwen, 
binnen het leerteam. 
 
nov ‘19 
Binnen het OT aan het 
vullen. Staat binnenkort 
op het leerteam 
(agenda) voor verdere 
aanvulling.  

Bij ieder leerteam op 
de agenda laten 
zetten. Doorgeven aan 
de procesbegeleiders.  
 
Teamvergadering van 
19 mei presentatie 
plannen. Judith 
mailen.  

AED; iedereen die 
in de school werkt, 
is op de hoogte 
van wat het is en 
kan het toepassen. 
 
Kijken of er een 
andere methode is 
die vergelijkbaar is 
en beter toe te 
passen? 

Een andere naam 
bedenken.  
 
Deze manier van werken 
weer onder de aandacht 
brengen.  
 
Het team enthousiasmeren 
om dit weer levend en 
zichtbaar te maken in de 
school.  
 

In de leerteams wordt 
benoemd waar we mee 
bezig zijn. De bouwen 
kijken mee, kun je 
hiermee uit de voeten? 
Feedback komt terug via 
de procesbegeleiders? 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Teamvergadering van 
19 mei presentatie 
plannen. Judith 
mailen.  

 



 

Bronnenboek? Denk aan 
kinderen en hun sociale 
talenten! 

S.P.E.L.  
Spelregels  
Plek waar je speelt 
Eerlijk spelen  
Leuk??  
 
Doel; alle 
stamgroepsleiders 
zijn op de hoogte 
en passen dit toe in 
de groep. (met 
name bij de 
gymles, of bij het 
spelen van een 
spel) 

Deze manier van werken 
weer onder de aandacht 
brengen.  
 
Het team enthousiasmeren 
om dit weer levend en 
zichtbaar te maken in de 
school.  
 
Buitenspeelkaarten onder 
de aandacht brengen? 

Na Pinksteren mee 
starten. 
 
In de leerteams wordt 
benoemd waar we mee 
bezig zijn. De bouwen 
kijken mee, kun je 
hiermee uit de voeten? 
Feedback komt terug via 
de procesbegeleiders?   

 

Klassebox 
implementeren in 
de 
bovenbouwgroep
en.  

Profileren ( filmpje maken 
voor het DO) 

In het BB leerteam komt 
dit in de leerteams aan 
bod.  

Na kamp wordt 
hiermee gestart.  

Kosten: 
Boek 
‘De Gouden 
weken 2.0’ 
(3x  24,70) 

Het boek De Gouden 
weken wordt door ons alle 
vier gelezen.  
 
Wat kunnen we invoeren? 

gekocht en het wordt 
gebruikt. 

Bespreken bij de 
tweede bijeenkomst.  
OT2 

Fase proces: 
oriëntatie en 
realisatie 

     

 
 

 
       

Onderwerp: Aanbod geïntegreerd samenhangend onderwijsaanbod  
W.O. als hart van ons Jenaplanonderwijs. 
 

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? 

 

 



 

Het tweede jaar van 
onze 3 jarige W.O. 
cyclus is 
vormgegeven 
 
 

 Opzet maken voor 
Kwaliteitskaart WO.  

 
Koppelen van 
sponsordoel aan 
W.O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slo doelen zijn 
gekoppeld aan de 
projecten die in het 
tweede cyclus jaar 
zitten. 
 
Ontwerpend leren wordt 
2 maal tijdens de 
schoolprojecten 
vormgegeven 
schoolbreed 
 
In de bovenbouw wordt 
erfgoed in de leerlijn 
toegevoegd.  
 
cepo-gelden worden 
gekoppeld aan 
projecten in het tweede 
cyclusjaar. 
 
tuin/techniek/hoogbeg
aafdheid onderzoeken 
hoe we dit aan het 
tweede-cyclusjaar toe 
kunnen toevoegen. 
 
Koppelen kringen aan 
de W.O. projecten. 
 
zicht krijgen hoe iedere 
bouw werkt aan de 3 
jarige cyclus, zodat we 
de kwaliteitskaart 
kunnen invullen. 
 
OB/ MB/ BB, eerste 
jaarcyclus vaststellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nov ‘19 handig om de 
doorgaande lijn met 
het gehele team te 
bespreken. 
 
Bespreken januari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BB: 2 x 20 minuten 
om adopteer een 
tijdvak te evalueren. 
Data volgt nog.  
 
2x kwaliteitskaart , 
opzet bespreken in 
het LT wat we in de 
ontwikkelgroep 
hebben uitgewerkt. 
febr. en juni 
 

BB implementeren 
tijdvak/boekje 
gekoppeld aan 
presentatie kinderen 
BB 

Kosten:  800,- boeken die 
aansluiten bij projecten 
1500,- projectgelden 
 
cepogelden. 

   

Fase proces: 
realisatie  

     

 
 

 



 

Onderwerp: Taal 
 

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? 

Een doorgaande lijn 
van ons taalaanbod 
waarin de SLO 
kerndoelen geborgd 
worden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inzichtelijk maken van 
de SLO kerndoelen op het 
gebied van taal voor 
zowel OB, MB als BB.   
2. Inzichtelijk maken welke 
van deze SLO kerndoelen 
reeds aan bod komen in 
ons huidige taalonderwijs. 
O.b.v. bovenstaande 2 
stappen krijgen we inzicht 
in welke SLO kerndoelen 
nog niet aan bod komen 
in ons taalonderwijs.   
3.Onderzoeken hoe we 
ontbrekende SLO 
kerndoelen kunnen 
wegzetten in ons onderwijs 
en een voorstel doen aan 
de PLG.   

1. Inzichtelijk 
gemaakt. 

2. Kost meer tijd  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderen in de 
bovenbouw laten 
werken vanuit doelen. 

De te behalen doelen 
inzichtelijk maken voor 
kinderen en de kinderen 
vanuit deze doelen laten 
leren, ten einde 
eigenaarschap bij de 
kinderen te vergroten. 

Evalueren binnen 
leerteam bovenbouw. 

 

Spelling 
- Kwaliteitskaart 
- Borging  
 

1. Kwaliteitskaart spelling 
en ww spelling opstellen 
waarin afspraken t.a.v. 
spellingonderwijs worden 
vastgelegd & geborgd.  
2. Observaties en scholing 
door Wendy Ligt. O.b.v. 
deze observaties 
vaststellen of er nog 
scholing of andersoortige 
begeleiding nodig is.   

nov ‘19 al een eind mee 
op weg. Vraag is om na 
deze maand ze te 
bespreken in de 
leerteams. 

1. Kwaliteitskaart in 
leerteams delen en 
aanpassen waar 
nodig.. 
 
2. Afhankelijk van 
uitkomst observaties 
vervolgactie plannen.  

Kosten: 
 

     

Fase proces: 
oriëntatie en 
realisatie 

     

   

 



 

 
 

Onderwerp: Rekenen  
 
Plan / 
Ambitie/Doel/Indicatoren 

DO/ aanpak 
 

Check/evaluatie 
bewaakproces 
 

Act/ hoe verder? 
 

 
 
Rekenonderwijs op 
hoger niveau brengen  
en op de centrale 
eindtoets scoort de 
school 1S dit is minimaal 
op stichtingsniveau 

Acties: 
 

● Ondersteuning 
van specialist 
vanwege de niet 
verklaarbare 
steeds lagere 
rekenresultaten 

 
 
kwaliteitskaart + 
automatiseren plannen 
in leerteams  
 
MB Evaluatie rekensprint 
instructie 

 

Leerlijnen zijn helder  
OB-MB en MB-BB met 
speciale aandacht voor 
leerlijn meten en 
meetkunde + 
getallen  

Presentaties 
leerlijnen OB-MB 
en MB BB 
(studiedag?) 

   

startniveau rekenen 
groep 3 verhogen 

Onderbouw 
eindtermen van 
Pravoo/ 
checklist tellen 
en getalbegrip 
eind groep 2. 
 
MB: stap 1 
verwerking blok 
1 in werkboek. 
instructie 
rekensprint.  

   

Afspraken kwaliteitskaart 
rekenen zijn in alle 
bouwen vastgelegd 

● kwaliteitskaart, 
wat doen we, 
wat gaan we 
doen, wat doen 
we niet (meer). 

 
● mogelijke 

knelpunten 
OB-MB-BB 
inventariseren? 

   

Afspraken 
automatiseren helder 

● de 
schoolafspraken 
van de 
automatiseringsv
aardigheden en 
het belang 
hiervan op 
langere termijn. 

   

Kinderen in de 
bovenbouw gaan 
werken vanuit doelen. 

  Evalueren binnen 
leerteam bovenbouw 

 

Eerste opzet onderzoek 
nieuwe rekenmethode 
 

● Contact 
opnemen met 
Marjan Kombrink 

   

 



 

(Moet werken in blokken 
en aandacht voor 
automatiseren) 

(Paula; voor 4 
september 
2019). 

● Vooronderzoek 
gaan verrichten 
op nieuwe 
zienswijze 
rekenonderwijs 
en daaraan 
gekoppeld een 
eerste 
verkenning naar 
een andere/ 
vernieuwde 
methode in 
schooljaar 
2019/2020 

Kosten: 
Presentje voor Marjan.  
Extra bak 
rekenmaterialen BB 
?rekenspellen+automa- 
tiseren   
Aanschaf 
rekenmuurtje?? Paula 
vraagt aan Judith 
 

 
 
Bak 
rekenmaterialen 
5de BBgroep 
aanschaffen 

   

Fase proces: Borging       

 
 

Onderwerp: Procesbegeleiding: professionele leergemeenschap / werken in 
leerteams  
 
Plan / 
Ambitie/Doel/In
dicatoren 

DO/ aanpak 
 

Check/evaluatie 
bewaakproces 
 

Act/ hoe verder? 

Zicht krijgen op het 
wat, hoe en 
waarom van een 
PLG 

start training volgen 4 keer 
1 ½ uur 
Reflectiemoment inlassen.  
( MT dag nov 2019) 

Theoretisch kader 
besproken over het hoe/ 
waarom je als school een 
PLG wilt zijn. 
Besproken wat de cyclus 
van begeleiding is en 
welke stappen erin te 
zetten zijn. 
Uitwisseling over de stand 
van zaken binnen de 
leerteams. Alle leerteams 
staan ergens anders in het 
proces. Hebben ook 
allemaal iets anders 
nodig. 

 

Inrichten van de 
bijeenkomsten van 
het leerteam. 

Femke/ Gerianne sluiten 
aan bij 
leerteambijeenkomsten 

   

 



 

Leerteam 
meenemen in de 
ontwikkelingen. 

op direct feedback en 
ondersteuning te geven. 
Procesbegeleiders 
plannen dit met Femke en 
Gerianne. 

Data en 
evidenced based 
werken 

Op studiedag van 20 
januari 2020 bijeenkomst 
over data ( welke data 
gebruik je, wat kan je met 
deze data) en over 
evidenced based werken 
( hoe zoek je goede 
onderzoeken, wat doe je 
hiermee) 

   

Kosten:  bovenschools     
Fase proces: 
oriëntatie en 
realisatie 

     

   

 



 

 

GROEPSBEZETTING 2019- 2020 
 

 

lokatie  Onderbouw 

  maandag  dinsdag  woensdag  donderdag  vrijdag 

H2O  Joke  Joke  Joke  Joke  Joke 

H1O  Lucienne  Lucienne  Lucienne  Lucienne/Barbera  Barbera 

  Barbera  Alina  Alina  Alina  Alina 

  Middenbouw 

H1O  Paula  Anke L  Paula  Paula  Paula 

H2O  Manna  Manna  Anke L  Manna  Manna 

H1O  Nikki  Nikki  Nikki  Nikki  Nikki 

H1O  Anke S  Anke S  Anke S  Anke L  Anke s 

H3O  Marianne*  Marianne  Jacq B*  Marianne  Marianne 

 
Vervangster van Annemiek/ vervangster 
Jacqueline Blokker: Elodie     

  Bovenbouw 

H2O  Dennis  Dennis  Dennis  Dennis  Dennis 

H1O  Brigitte  Brigitte  Brigitte  Jacq B*  Jacq B* 

H1O  Jacq W.  Jacq W.  Jacq W.  Jacq W.  Jacq W. 

H1O  Christian  Christian  Christian  Christian  Christian 

H1O  Wilma  Paula  Wilma  Wilma  Wilma 
 
 
Overige taken  
Interne begeleiding  
 
Ondersteuning groepen en 
individuele leerlingen 

Meta Blaauw, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
ochtend 
Alie Klok; maandag- en vrijdagochtend,  
dinsdag- en donderdagmiddag 

Opleider in de school, 
begeleider studenten 

Christel Verstege 

Administratie  Sebas Hengst; maandag t/m vrijdag 
Francis Labrie: dinsdagochtend 

Conciërge   Richard Willemsen; maandag t/m donderdag 
Directie  Judith van der Hidde; maandagochtend, dinsdag, 

woensdag, donderdag, vrijdagochtend 
 

  
  

 



 

 

URENBEREKENING, VAKANTIES EN VRIJE DAGEN 2019-2020 
 

 

    
KINDEREN 

VRIJ COLLEGA'S VRIJ  
  MA,DI,DO  5,5 8   
  WO  4 8   
  VR  4 8   
  WEEKTOTAAL  24,50 40,00   
        
BESCHIKBAA

R 52 
WEKEN    1274,00 2087,00 

WEKEN 

BIJTELLING 30 SEPT EN SCHRIKKELJAAR  9,50 16,00 TUSSEN 
TOTAAL    1283,50 2103,00 VAKANTIES 
HERFSTVAKANTIE   24,50 40,00 8 WEKEN 
KERSTVAKANTIE   49,00 80,00 9 WEKEN 
VOORJAARSVAKANTIE   24,50 40,00 7 WEKEN 
GOEDE VRIJDAG +PASEN   9,50 16,00  
STUDIEDAG STICHTING   5,50 0,00 6 WEKEN 
MEIVAKANTIE INCL 
KONINGSDAG   49,00 80,00 

1 WEEK 

HEMELVAART   9,50 16,00 3 WEKEN 
PINKSTEREN   5,50 8,00 1 WEEK 
ZOMER KI 6 PERS 5 WEKEN   147,00 200,00 6 WEKEN 
TOTAAL    324,00 480,00  
        
SUBTOTAAL    959,50 1623,00  
VERPLICHTE UREN  940,00 1659,00  

MARGE  19,50 -36,00 
TEVEEL 
VERLOF 

STUDIEDAG TEAM, KINDEREN VRIJ      
STUDIEDAG 1 LANGE DAG 5,50    
STUDIEDAG 2 KORTE DAG  4,00    
STUDIEDAG 3 KORTE DAG  4,00    
STUDIEDAG 4 LANGE DAG 5,50    
TOTAAL 19,00    
MARGE UREN KINDEREN 0,50    
WERKUREN/STUDIEDAGEN PERSONEEL   
HERFSTVAKANTIE ADMINISTRATIE 2,00  
1X KERSTVAKANTIE ADMINISTRATIE 8,00  
1 VOORJAARSVAKANTIE ADMINISTRATIE 4,00  
SPREEKWEEK 1 EXTRA 
UREN GESPREKKEN MET OUDERS 4,00  
VERSLAG WEEK 1 EXTRA 
UREN GESPREKKEN MET OUDERS 8,00  
VERSLAGWEEK 2 EXTRA 
UREN GESPREKKEN MET OUDERS 8,00  
MEIVAKANTIE ADMINISTRATIE 2,00  
TOTAAL    36,00  
        
MARGE UREN PERSONEEL    0,00  
LEERKRACHTEN RECHT OP 428 UUR VAKANTIEVERLOF  

 



 

        
        
AVONDEN INFO STAMGROEPSAVOND 

EINDVIERING 
AFSCHEID 5 EN 8E JRS 
VOORBEREIDING KAMP 
KERSTDINER EN 
KERSTBORREL 
STAMGROEPSAVOND 

TEAM 
TEAM 
MB, BB 
BB 
 
TEAM 
BB 

   
    
    
    
    

    
        

 
   

 



 

VASTSTELLING 
 

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

jaarplan   2019/20 

plaats  Arnhem 

datum   

naam   

functie   

handtekening   
 

BEVOEGD GEZAG 
 
Het bevoegd gezag heeft het jaarontwikkelingsplan van de school vastgesteld. 
 
 

jaarplan  2019/ 2020 

plaats  Arnhem 

datum   

naam   

functie   

handtekening   
 

 


