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EVALUATIE 2021 - 2022
ALGEMENE CONCLUSIE DIEPTE ANALYSE LOVS JUNI 2022

Algemene conclusie:

In september 2022 zijn de eigen schoolnormen ingevoerd. Deze norm is de ondergrens van
niveau II.
Op veel toetsen halen we wel het landelijk gemiddelde. Maar voor onze schoolpopulatie is
dat een te lage norm. Als je kijkt naar onze uitstroom naar het VO moeten onze leerlingen
een hoger niveau kunnen halen dan het landelijk gemiddelde.

Acties.
Deze nieuwe schoolnorm moet met het team besproken worden. Het onderwijs zal daarop
aangepast moeten worden. Het team moet zich ervan bewust zijn dat het niveau omhoog
moet. Dit vergt aanpassingen in het onderwijs en aan de attitude van de collega’s.

Aanpassingen in het onderwijs:
● kinderen die scoren op de ondergrens van niveau II of in niveau III scoren moeten

nader bekeken worden. Zijn er hiaten?
● hoe wordt de ondersteuning ingezet? Waar, met welke kinderen is het meeste

resultaat te behalen?

Aanpassingen in de attitude:
● in het LT de analyses bekijken. Van elkaar leren. Vragen gaan stellen hoe het komt

dat de ene groep de eigen norm wel haalt en de andere groep niet.
● elkaars manier van lesgeven bekijken, bespreken en observeren.

Evaluatie zorgsignalen juni 2022

Zorgsignalen.
Groep 3 begrijpend lezen
Groep 6 DMT
Bij deze twee groepen/ toetsen is de vaardigheidsscore (VS) onder het landelijk gemiddelde
en onder de eigen norm

Bij onderstaande groepen is de VS boven het landelijk gemiddelde, maar wordt de eigen
schoolnorm niet gehaald.
Groep 3 Spelling
Groep 4 DMT en rekenen/ wiskunde
groep 6 spelling

Groep 3 begrijpend lezen en groep 6 DMT worden nader bekeken. Dit doen we met behulp
van Trendanalyse Leerjaren, Trendanalyse Leerlingen en Groepsanalyse.

Begrijpend lezen groep 3
Beschrijven.
In de grafiek ontbreekt de VS van juni 2019-2020. De toetsen van het leerlingvolgsysteem
zijn toen in september 2020 afgenomen. Dit had te maken met het thuisonderwijs. Er is toen
besloten om in september te toetsen, zodat de kinderen na het thuisonderwijs een redelijk
normale lesperiode op school hadden gehad.



In juni 2019 en juni 2021 is de VS boven het landelijk gemiddelde. In juni 2022 is de VS
onder het landelijk gemiddelde en onder de eigen schoolnorm. We gaan bekijken of de
resultaten gelijk lopen met de ontwikkeling op technisch leesniveau en eventueel of er
kinderen bij zitten met woordenschat problemen.

DMT groep 6
Beschrijven.
De DMT valt op. Het percentage leerlingen dat op niveau I, II of III scoort is bij deze toets
aanmerkelijk lager dan op de andere toetsen. Echter wel gelijk aan het beeld dat we hebben
van de DMT van de afgelopen jaren. Voor DMT nemen we een lagere normering. We willen
dat we in elk geval op het landelijk gemiddelde scoren.

CET 2022
Eindtoets 2022. Wat zien we?
Beschrijven algemeen
De score van de Eindtoets is de laagste van de afgelopen drie jaren. We zitten dit jaar onder
het landelijk gemiddelde. Dat is voor het eerst sinds jaren.
Onze ambities voor 2 F/ 1S  hebben we zowel op lezen, taalverzorging als rekenen/ wiskunde
niet gehaald. De ambities die Flores voor 1F lezen en taalverzorging heeft gesteld hebben we
gehaald. De door Flores gestelde ambitie 1F voor rekenen/wiskunde hebben we niet
gehaald.

Verklaren algemeen.
Op leerlingniveau: deze groep 8 leerlingen scoorde in groep 6 en 7 ook laag op de LOVS
toetsen. In deze groep zijn 35% van de kinderen later op de Heijenoord ingestroomd.
In deze groep 8 zitten 7 kinderen die we binnen de kaders van Passend Onderwijs en de
mogelijkheden van school onderwijs hebben gegeven tot en met groep 8.
In groep 8 van dit jaar zijn 4 kinderen ingestroomd. Zie bijlage 1 en 2.
Op leerstofniveau: dit jaar zijn we in groep 3 t/m 7 begonnen met het werken uit de methode
Getal en Ruimte Junior. Groep 8 heeft alleen gerekend uit de methode Wereld in getallen 4.
Over deze methode waren we niet tevreden. (bijv. Teveel strategieën voor een
rekenprobleem aanbieden en veel onderwerpen in één les behandelen)
Ook hebben deze kinderen in groep 5 een andere spellingmethode gekregen. Vanaf dat
moment is er gewerkt met de methode Staal.

N.B.: De NPO gelden zijn ingezet op veel ondersteuning van kinderen die hiaten hadden in
de leerstof. Helaas is door het tekort aan invallers deze tijd van de ondersteuners vaak
ingezet op vervanging.

Voor de volledige analyse van de Centrale Eindtoets: zie deze link: ( link kopiëren)
https://docs.google.com/document/d/1uioOC82yMC2Ol5AgU038QUmrTnIcz_ScAJjLD-kHTLI/
edit

ALGEMENE CONCLUSIES 21 -22 ( ZIE JAARPLAN 2021-2022 EVALUATIE)

Sociale. emotionele vorming/ pedagogisch klimaat

● Regels en afspraken zijn benoemd tijdens de startvergadering.
Tijdens de gouden weken herhaalt iedereen dezelfde regels en afspraken.
De regels en afspraken zijn tijdens een teamvergadering opnieuw geëvalueerd om te
worden aangepast.

● AED niet aan toegekomen.



● Rots en watertraining is gevolgd door Paula en Brigitte.
Jacqueline en Barbera volgen deze in schooljaar 2022-2023.
Implementatie in het team wordt nog besproken.

● Incidenten registratie loopt nog niet goed.
Deze is besproken tijdens een teamvergadering in april 2022.
Collega’s weer geactiveerd dit actief in te vullen. Hoe, wat, wanneer en waarom.

● Interventieladder niet aan toegekomen. Regels en afspraken binnen het team
worden besproken en herzien. Hier gaan we eerst op inzetten.

WO
● Verslaglegging bekeken vooral in de BB moet een objectiever en meetbaarder

verslaglegging komen
● Dit met elkaar gedaan en afspraken gemaakt om in het schoolproject een aanvang

te maken door een kennis kaart te maken
● Geprobeerd om in het schoolproject een kenniskaart te maken. Welke vorm is nog

niet duidelijk. MB gaat nog een project proberen. OB kenniskaart wand. BB in schrift
● Document gemaakt met de doelen en criteria per bouw:

https://docs.google.com/document/d/1fTH6noqgEHnb2twzlb0UdCVcs6PQKO1HQrUf
kYfOWtY/edit afspraken gemaakt. MB met 5e jaars uitproberen.

● Vraaggestuurd leren:Dat is dit jaar te weinig aan bod gekomen in de OB.

Taal
● TPLG (team) heeft op 13 oktober 2021 en 17 januari 2022 een scholing gevolgd van

Tjalling Brouwer van Xpert.
● Gezien de tijdsinvestering in het schrijven van de instructiekaarten hebben we i.o.v.

met  Judith ervoor gekozen dit punt on hold te zetten.
● Uit de verschillende LT is feedback gekomen over het feit dat het lastig is om de

taalkringen weg te zetten in de tijd. De kwaliteitskaart is nog niet geëvalueerd.
● Gezien de tijdsinvestering in het schrijven van de instructiekaarten hebben we i.o.v.

met  Judith ervoor gekozen dit punt on hold te zetten.
● Tijden taalkring besproken en uitgeprobeerd.

Rekenen

● Expertis begeleidingstraject EDI-rekenen (scholing en groepsbezoeken). Er is groei te
zien, we kunnen nog verder groeien/verankeren.
Begeleiding krijgt schooljaar 22-23 vervolg.

● Schooljaar 21-22 Getal en Ruimte ingevoerd t/m groep 7. Schooljaar 22-23 t/m groep
8. In LT MB en BB methode en analyses (deels) besproken.
Volgend jaar  in LT en OT: Zijn de doelen die getoetst zijn behaald? Wat doen we met
kinderen die de doelen niet gehaald hebben?

● Kwaliteitskaarten MB en BB hebben nog geen update gekregen. Alle
kwaliteitskaarten OB MB BB (ook voor automatiseren) met spoed updaten. (Start
22-23)

● Automatiseren: drempelspellen in LT’s en Bareka eerste afname juni 22. Volgend jaar
continueren + uitleen drempelspellen om thuis te oefenen (rekentassen).

JAARDOELEN 2022-2023
Gekozen onderwerpen uit de meerjarenplanning van het schoolplan
/evaluatie vorig schooljaar.

https://docs.google.com/document/d/1fTH6noqgEHnb2twzlb0UdCVcs6PQKO1HQrUfkYfOWtY/edit
https://docs.google.com/document/d/1fTH6noqgEHnb2twzlb0UdCVcs6PQKO1HQrUfkYfOWtY/edit


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 ● 1ste schoolproject  Giga groen doelen koppelen
aan Seo

● 2e schoolproject Sterren en Planeten vormgeven
● vervolg kenniskaarten
● Continueren van de doorgaande lijn WO kringen
● Aanzet maken voor een kwaliteitskaart

Burgerschapsvorming
● Verslaglegging WO MB/BB

Taal ● Taal moet speerpunt worden in LT en OT taal is
aanjager.

● De taaldoelen voor de leerlijn spreken en luisteren
worden voor de kerstvakantie in kaart gebracht.

● In het eerste LT na de herfstvakantie  wordt
kwaliteitskaart Schrijven geëvalueerd en bijgesteld.

● MB en BB bespreken in hun LT mogelijkheden om
structureel meer tijd vrij te maken in het weekrooster
(bijv. 1 kring van de kinderen schrappen en deze
invullen met een taalkring).

● Schrijfonderwijs nog meer integreren met WO en
begrijpend lezen.

● Twee leden van OT Taal gaan de cursus
schrijfonderwijs / Close writing volgen bij
FLoresonderwijs.

Rekenen ● Expertis begeleidingstraject EDI-rekenen schooljaar
22-23 vervolg.

● Getal en Ruimte ingevoerd t/m groep 8.
● Stappenplan/ protocol rekenen  opstellen. Wie

doet wat wanneer.
In LT en OT bespreken: Zijn de doelen die getoetst
zijn behaald? Wat doen we met kinderen die de
doelen niet gehaald hebben?

● De OB bekijkt de rekendoelen van
mijnkleutergroep.nl (nieuw registratiesysteem)  en
bespreekt minimaal 2 keer per jaar de vorderingen
en de acties die in de groep genomen worden
voor de kinderen die de doelen niet behaald
hebben.

● Alle kwaliteitskaarten (ook voor automatiseren) met
spoed updaten.

● Nog goed bekijken hoe we omgaan met boekje
“Rekenmaatje”, zodat MB en BB zoveel mogelijk
dezelfde werkwijze hebben.

● Bareka inzet + evaluatie
● Inzet drempelspellen en uitleen (rekentassen)

Leren, leren zie voor implementatieplan: Link kopiëren.
https://docs.google.com/document/d/1WloXSajn64rNJVtZd
TPM4V9LcPwHYlGb-xspj1pwvzY/edit



CMK Ontwikkelen cmk met expert
Alle kinderen krijgen hetzelfde aangeboden in de
leerlijn cmk.
Alle stamgroepleiders weten hoe je deze lessen
vormgeeft en uitvoert.
Kwaliteitsslag in het vaste aanbod.

● Ontwikkelkaarten teamtraining en vervolg in LT
De ontwikkelkaarten set bevat 150 inspirerende
kaarten van werkvormen, doelen, vaardigheden en
presentatievormen. Hiermee kan je verschillende
lessen ontwerpen binnen de vakken dans,
beeldend, muziek, theater en taal. Het is dus geen
methode, maar een hulpmiddel om zelf
procesgerichte, vakoverstijgende lessen te
ontwikkelen.

● Drama integreren in het curriculum, zoveel mogelijk
aansluiten bij het bestaande onderwijs. Kringen
presentatie, bouwviering, duo-viering, eindviering.
- Vaste werkwijze om te komen tot een
duo-presentatie. Uitproberen! (5 groepslessen, 5
oefenen samen, doorloop)
- Overdraagbaar maken

● Ontwikkelen van lessen in samenwerking met een
expert, voorbeeldlessen in de groep van deze
expert en verankeren in het curriculum (3-jarige
cyclus) van deze lessen.

UITWERKING PER ONDERDEEL

Onderwerp: Sociale- emotionele vorming/ pedagogisch klimaat
Verantwoordelijk: ontwikkelgroep:  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?

● 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

●



- Vertrouwenspersonen.
etc. (Bijlage 1)
- Meldingsformulieren. (die
kloppen nog niet)
- BHV
- Groepsvormingskaart
- Gedragsspecialisten

moeten op vaste
momenten
terugkomen.

rots en water Jacqueline en Barbera
volgen de training.
Brigitte sluit een middag
aan.
Paula misschien ook.

Bespreken in OT SEO hoe
we dit in de school willen
implemeteren.

● ●

regels en routines
gedrag in en
rondom de school

Veel moeilijk verstaanbaar
gedrag in de
school.(aanspreken op
gedrag door andere
leerkrachten) Door rust,
regelmaat, routine en
regels.

●

Kosten

Onderwerp: Aanbod geïntegreerd samenhangend onderwijsaanbod
W.O. als hart van ons Jenaplanonderwijs.
Verantwoordelijk: Dennis, Lucienne en Manna. Ingrid , evt extra BB(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?

1ste schoolproject
Giga groen doelen
koppelen aan Seo

contact /samenwerking
met OWT SEO
Kijken hoe wij de SEO
doelen in praktische
uitvoering vorm  kunnen
geven

Goede planning ten
aanzien van  projecten:
Voorbereidingsmiddag/
oefenmomenten
openingsviering plannen.
Format aandragen voor
uitvoering

2e schoolproject
Sterren en Planeten
vormgeven

OWT bereidt projecten
voor.

Goede planning ten
aanzien van  projecten:
Voorbereidingsmiddag/
oefenmomenten
openingsviering plannen.
Format aandragen voor
uitvoering



vervolg kenniskaarten OWT Wo probeert tijdens
de projecten de
kenniskaart verder uit en
zoekt naar een format.
Bespreken in het LT om
de kenniskaart te
implementeren

vanaf het 2e
schoolproject gaat
elke stamgroep
werken met een
kenniskaart.

Continueren van de
doorgaande lijn WO
kringen

Vanaf de  5e jaars
wordt er een
onderwerp
toegewezen aan de
kinderen. Het
onderwerp sluit aan
bij het WO thema van
de bouw

Aanzet maken voor
een kwaliteitskaart
Burgerschapsvorming

Inventariseren
onderliggende
documentatie en kijken
hoe wij het kunnen
toepassen en
vormgeven op de
Heijenoordschool.
Aansluiten bij de visie
van Jenaplan

Afstemming zoeken met
Judith

Verslaglegging WO
MB/BB

Toetsbare peilpunten
formuleren

Op basis van
aangeboden lesstof
Opgenomen in kennis
kaart

kosten Materialen projecten
1000 euro
Boeken projecten
1000 euro
Globe alle
stamgroepen 500 euro

Fase proces:
realisatie

Onderwerp: Taal
Verantwoordelijk: ontwikkelgroep: Wilma, Alina, 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?

Taal moet speerpunt
worden in LT en OT
taal is aanjager.

OT Taal zorgt ervoor dat
het schrijfonderwijs
structureel (na iedere
schoolvakantie) op de
agenda staat van het LT.
Er is dan aandacht voor
herhaling van



De taaldoelen voor
de leerlijn spreken en
luisteren worden voor
de kerstvakantie in
kaart gebracht.

In het eerste LT na de
herfstvakantie  wordt
kwaliteitskaart
Schrijven geëvalueerd
en bijgesteld.

MB en BB bespreken in
hun LT mogelijkheden
om structureel meer
tijd vrij te maken in het
weekrooster (bijv. 1
kring van de kinderen
schrappen en deze
invullen met een
taalkring).

Schrijfonderwijs nog
meer integreren met
WO en begrijpend
lezen.

Twee leden van OT
Taal gaan de cursus
schrijfonderwijs / Close
writing volgen bij
Flores Academie.

vijffasenmodel en borgt
dat er voldoende tijd
wordt besteed aan het
schrijfonderwijs.

In het eerste LT na de
kerstvakantie wordt een
eerste concept gedeeld
met LT.

Eventuele aanpassingen
worden voor de
kerstvakantie in de
kwaliteitskaart Schrijven
bijgesteld.

Zowel MB als BB heeft dit
besproken in LT. Er wordt
structureel tijd vrij
gemaakt, maar hierin zijn
nog wel duidelijke
verschillen. Dit wordt door
OT taal verder uitgewerkt
zodat er evenveel
tijdsbesteding als dezelfde
aanpak wordt
gehanteerd.

OT Taal gaat onderzoeken
of de Taalkaarten van
Rozet als hulpmiddel in
kunnen worden gezet bij
het verder vormgeven van
ons taalonderwijs.

Kosten:

Fase proces:
oriëntatie en
realisatie

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

DO/ aanpak Check/evaluatie
bewaakproces

Act/ hoe verder?

Op de centrale
eindtoets scoort de



school 1S minimaal op
stichtingsdoel.
EDI Harmen komt 2022/2023

weer:
doel: scherp houden
van iedereen bij de
rekenlessen- edi
werkwijze.

Rekenen bespreken in LT

Methode getal en
ruimte evalueren in
leerteams en resultaten
toetsen vergelijken.

na blok 3, 6 en 9 in LT
evalueren. Zijn de
doelen die getoetst zijn
behaald?
Wat doen we met
kinderen die de doelen
niet gehaald hebben?
Groep 8 start met het
werken in Getal en
Ruimte Junior.
Nog goed bekijken hoe
we omgaan met boekje
“Rekenmaatje”, zodat
MB en BB zoveel
mogelijk dezelfde
werkwijze hebben.

De OB bekijkt de
rekendoelen van
Kleutergroep (nieuw
registratiesysteem)  en
bespreekt minimaal 2
keer per jaar de
vorderingen en de
acties die in de groep
genomen worden voor
de kinderen die de
doelen niet behaald
hebben.

LT MB en BB

OB scholing Mijn
kleutergroep

Kwaliteitskaart
rekenen en
kwaliteitskaart
automatiseren
bijwerken en borgen.

met spoed
kwaliteitskaarten OB en
MB/BB  verder
uitwerken. ( algemeen
en automatiseren)

Spoed planning maken
op eerste OT

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

stappenplan/ protocol
rekenen  opstellen.

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

rekentassen maken met
daarin drempelspellen.

Hoe zetten we de
drempelspellen die over
zijn in. Uitlenen
(interventie/nav
bespreking resultaten in
LT).



Gebruik van de spellen
in de groep moet
afgesproken worden.
Welk spel wordt
wanneer ingezet.

Kosten: 2 x rekenspecialist
opleiding van Expertis
2 x 2500,-

Onderwerp: CMK
Verantwoordelijk: Ontwikkelgroep: Jacq, Nikki/Paula, Ingrid
Plan /
Ambitie/Doel/Indicatoren

DO/ aanpak Check/evaluatie
bewaakproces

Act/ hoe verder?

Teamleden kunnen
werken met de
ontwikkelkaarten

Theaterlessen
ontwikkelen met expert
voor:
Kringenpresentatie,
bouwviering,
duo-viering.

Expert geeft voorbeeld
(theater)lessen in de
stamgroep bij OT CMK.
Lessen zo ontwikkelen
dat stamgroepleider ze
zelf kan geven na het
zien van het voorbeeld.

20 september
Teamtraining theater en
ontwikkelkaarten
Vertellen ontwikkeling
kringen en duo-viering
(presenteren)
- doorgaande leerlijn
- maakt niet uit in welke
groep je zit
- feedback op wat
aangeleerd is

Ontwikkelen
(theater)lessen in
samenwerking met
expert

Expert geeft
(theater)lessen in OT
CMK

Optioneel,
ondersteuning /
feedback van expert bij
het zelf geven van deze
lessen.

Lessen evalueren en
aanpassen.

Vastleggen op de drive
en opnemen in het
curriculum (3-jarige
cyclus).

Iedereen is toegerust
om deze lessen te
geven.

Stapelverhaal.

Jaar 2: Verdiepen
theater en toevoegen
dans.
Herhalen /uitbreiden
werken met
ontwikkelkaarten.

Jaar 3: Verdiepen
theater, herhalen dans,
toevoegen muziek en
bewegen (licht en
geluid).
Herhalen /uitbreiden

Kosten:
Subsidietraject CMK

Onderwerp: leren, leren
Verantwoordelijk: Ontwikkelgroep: Meta, Anke S, Alina, Brigitte, Nikki
Concept Implementatieplan Opbrengstgericht werken aan de Leerlijn Leren Leren &
Sociaal gedrag (CED).

Doelen:



1.Stamgroepleiders zijn bekend met essentiële uitgangspunten leren leren m.b.t. leertijd, leerdoelen, essentiële

pedagogische vaardigheden ( Wat werkt bij leren leren). Zowel de leerlijn leren leren als sociaal gedrag worden

geïntroduceerd. De schoolstandaard voor leren leren is opgesteld.

2. Stamgroepleiders zijn bekend met de leerlijn leren leren en plannen de doelen volgens de schoolstandaard

voor een bepaalde periode. Ook de intensivering wordt op het rooster gemarkeerd.

3. Stamgroepleiders wijzen kinderen op basis van data toe aan de verschillende arrangementen leren leren

4. Stamgroepleiders plannen doelen leren leren en evalueren deze aan het einde van de planperiode

5. Stamgroepleiders koppelen de doelen leren leren aan vaste plekken op het rooster voor het basisarrangement

en het intensief arrangement

6. Stamgroepleiders reflecteren op het eigen pedagogisch gedrag na een klassenconsultatie leren leren.

Stuurgroep heeft een beeld van de uitvoering van de essentiële pedagogische vaardigheden bij leren leren.

(Kijkwijzer leren leren)

7. In januari (1-meting) en mei (2-meting) worden het kind en opbrengsten leren leren vergeleken met de drie

schoolstandaarden. Bij de start van werken met Leren Leren is een 0-meting gedaan.

8.Stamgroepleiders duiden op onderwijskenmerken de opbrengsten. Dit betekent dat ze elkaar bevragen op

geboden onderwijskenmerken ( leertijd,leerstofdoelen, pedagogische vaardigheden, klassenmanagement,

planning van doelen).

Wanneer Wat Wie

juni/ juli 2022 Ambitie Standaard bepalen
Inhoud implementatieplan vaststellen

OT Leren
leren

10 juni 2022 Informatie team. OT Leren
leren

10 juni 2022 Data Doel: opbrengsten leren leren in kaart aan de hand van
een inschaling op de leerlijn (0-meting).
Teamleden raken bekend met de leerlijn leren leren en de
spelregels om leerlingen in te schalen op de leerlijn.

OT Leren
leren samen
met het team

10 juni 2022 Boek: ‘Gedrag is een vak’ hfdst 1 t/m 4 uitdelen. Iedereen heeft
het gelezen voor het studiemoment van 1 september

OT leren
leren

Start schooljaar
1 september in
de middag.

Studiedag 1  leren leren (LL)
Doel 1,2,3,4, 5 ( doelen voor het ontwikkelteam)
Presentatie van de opbrengsten 0-meting.
Schoolstandaard vaststellen
Er gaat gewerkt worden aan zelfstandig werken en taakaanpak
( Simone maakt schoolfoto van deze twee aspecten)
Uitleg van Simone over Leren leren en gedrag.

OT Leren
leren samen
met het team

Simone
Peters

week 3 t/m 14
okt.

sgl filmt de groep tijdens een moment leren leren. IB/KC vult
kijkwijzer in. Kort nagesprek met sgl.
Kijkwijzer staat op de drive: docenten- ontwikkelgroepen- OT
leren leren- originelen (niet in werken)

KC-
OT leren
leren



Doen: Doel 6
KC  maakt de planning. ong. 45 minuten voor nagesprek
Nagesprekken op studiedag 31 okt. in LT

ma 31 okt.
Simone is
aanwezig bij
een aantal
gesprekken

Studiedag
31 oktober

Teambijeenkomst 1 Leren leren
Doen:Terugkoppeling klassenconsultaties
Teamleden stellen vragen over de werkwijze leren leren en
wisselen ervaringen uit. Good practice

In LT bespreken en aan elkaar laten zien filmpjes gemaakt in
week 3 t/m 7 okt.
Kijkwijzer die hoort bij het getoonde filmpje samen bekijken
doel bespreking in LT:
meekijken bij en met elkaar
elkaar tips en tops geven
wordt er gewerkt aan de doelen 1 t/m 5?

Team

Simone is
aanwezig bij
een aantal LT
gesprekken
(11.00-13.00
uur)

december Data Doel: opbrengsten leren leren in kaart brengen aan de
hand van een inschaling op de leerlijn Leren leren
Teamleden raken bekend met de leerlijn sociaal gedrag en
leren leren en de spelregels om leerlingen in te schalen op de
leerlijn. Uiterlijk klaar in week van 19 t/m 23 januari
Deze 1-meting komt terug op de studiedag van 6 febr.’23

Team

januari 2023 OT leren leren zet 1 meting in de schoolstandaard
bekijken wat de opbrengsten zijn
programma studieochtend 6 febr. vaststellen

OT Leren
leren samen

Studieochtend
6 febr.

Studieochtend 2  leren leren (LL)
Doel 7en 8
Data: Opbrengsten vergelijken met de 0-meting
Duiden: We duiden het onderwijsaanbod op
onderwijskenmerken. Met gestructureerde vragen bevragen de
teamleden elkaar om te achterhalen waar nog mogelijke
verbeterpunten in het aanbod kan zitten bij de vakgebieden
leren leren
Doelen: nieuwe doelen leren leren plannen
Sociaal gedrag en leren leren

OT Leren
leren samen
met het team

Simone
aanwezig
9.00-11.00
uur

20 t/m 24 maart sgl filmt de groep tijdens een moment leren leren. KC vult
kijkwijzer in. Kort nagesprek met sgl.
Kijkwijzer staat op de drive: docenten- ontwikkelgroepen- OT
leren leren- originelen (niet in werken)

Doen: Doel 6
KC  maakt de planning.
Nagesprekken op studiedag 6 april in LT

KC-
OT leren
leren

ma 20 maart:
Simone is
aanwezig bij
een aantal
gesprekken

studiedag 6 april Teambijeenkomst 2 Leren leren
Doen:Terugkoppeling klassenconsultaties
Teamleden stellen vragen over de werkwijze leren leren en
wisselen ervaringen uit. Good practice

OT leren
leren en
team

Simone



In LT bespreken en aan elkaar laten zien filmpjes gemaakt in
week 20 t/m 24 maart
Kijkwijzer die hoort bij het getoonde filmpje samen bekijken
doel bespreking in LT:
meekijken bij en met elkaar
elkaar tips en tops geven
wordt er gewerkt aan de doelen 1 t/m 5?

aanwezig
van 9.00-
11.00 uur.

mei Data Doel: opbrengsten leren leren in kaart brengen aan de
hand van een inschaling op de leerlijn Leren leren
Teamleden raken bekend met de leerlijn sociaal gedrag en
leren leren en de spelregels om leerlingen in te schalen op de
leerlijn. Uiterlijk klaar in week van 5 t/m 9 juni
Deze 2-meting komt terug op de studiedag van 23 juni.’23

Team

studiedag 23 juni Studieochtend 3 leren leren (LL)
Doel 7 en 8
Data: Opbrengsten vergelijken met de 1-meting
Duiden: We duiden het onderwijsaanbod op
onderwijskenmerken. Met gestructureerde vragen bevragen de
teamleden elkaar om te achterhalen waar nog mogelijke
verbeterpunten in het aanbod kan zitten bij de vakgebieden
leren leren
Doelen: nieuwe doelen leren leren plannen
Sociaal gedrag en leren leren

OT leren
leren en
team

Simone
aanwezig
van
9.00-11.00
uur.



SCHOLING TEAMLEDEN

Scholing team  onderwerp tijdsinvestering   Kosten
school

 Kosten
bovenschools

Expertis hele
team

EDI en rekenen observaties/
nagesprekken
en
teamscholing

Door Simone
Peters

leren, leren x

OB Mijn kleutergroep 5 uur

 
KOSTEN totaal      
Individuele
scholing
namen

  tijdsinvestering kosten
school

kosten
bovenschools

Marloes Mindfulness - Module 2 via
Floresacademie

Ingrid
Ilana Pabo
Alina
Anke L.
Anke S.
Annemiek Mijn meesterschap route 3
Barbera Beeldcoach
Brigitte Mijn Meesterschap route 3
Dennis Responsief Expliciet

lesgeven - Blok B + C
8 dagen van
15.30 - 20.00 +
opdrachten /
leeswerk

Flores Academie

Marit
Jacqueline O
Jacq W. Responsief Expliciet

lesgeven - Blok B + C
8 dagen van
15.30 - 20.00 +
opdrachten /
leeswerk

Flores Academie

Joke rekenen ga ik navragen 2500,-
Judith SIOO, leiding geven aan

veranderingen
EVC

200 uur

40 uur

x

1700
Lucienne NJPV 2-daagse
Manna NJPV 2-daagse
Christian rekenen 2500,-
Paula
Nikki
Wilma Close Writing en Close

Reading via Flores
Academie

16 uur
(bijeenkomsten
) + 16 uur
(zelfstudie)

Carolien



Francis dit schooljaar niet ;)
Sebas
Richard
Meta wens om te doen:

Wegwijs in gedrag
Letterster. Maar kan op
beide startmomenten niet.
Dus misschien later in het
jaar.

Flores
Academie



GROEPSBEZETTING 2022- 2023

lokatie Onderbouw

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

H2O Joke Joke Joke Joke Joke

H1O Lucienne Ingrid Ingrid Ingrid Ingrid

H1O Barbera Alina Alina Alina Alina

H2O Manna Manna Manna Marit Marit

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 Marit Jacq Jacq Jacq Jacq

H1O Irma Irma Irma Irma Irma

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

Schoolopleider, begeleider
studenten

Carolien Salari

Individuele begeleiding/
begaafdheid en overgang
PO/VO

Vanaf schooljaar 2021-2022; Annemiek de Jong;
maandag, dinsdag en donderdag, vrijdag

Ondersteuning Ilana van Duuren; dinsdag/ woensdag/ donderdag/
vrijdag
Brigitte maandag/ dinsdag/ woensdag
Lucienne dinsdag/ woensdag
Barbera woensdag/ donderdag
Marit dinsdag/ vrijdag om de week
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, dinsdag, donderdag  en
vrijdag

Schoonmaak Lisette Hagen; alle dagen 12.00 uur - 18.00 uur

kinderen
vrij Collega's vrij

5,75 8

4 8

4 8

25,25

4
0
,
0
0

kinderen
vrij 2080,00

ma
,di,
do 5,75 8,00

wo 4 2088,00

vr 4 40,00

we
ekt
ota
al 25,25 80,00

40,00

Beschikbaar 52 weken 1313,00 16,00

bijtelling 30 sept 4,00 0,00

totaal 1317,00 80,00

herfstvakantie 10/24/2022
10/28/2

022 25,25 16,00

kerstvakantie 12/26/2022
6/1/202

3 50,50 8,00

voorjaarsvakantie 2/20/2023
2/24/20
23 25,25 200,00

Goede vrijdag +Pasen 04/07/2023
10/4/20

23 9,50 480,00

studiedag stichting 11/4/2023 5,50

meivakantie incl koningsdag 4/24/2023
5/5/202

3 49,00 1608,00

hemelvaart 5/18/2023
5/19/20

23 9,50 1659,00

pinksteren 5/29/2023 5,50 -51,00



zomer ki 6 pers 5 weken 7/17/2023
8/25/20
23 151,50

totaal 331,50

subtotaal 985,50

verplichte uren 940,00

marge 45,50

studiedag team,
kinderen vrij

studiedag 1
lange
dag 5,75

studiedag 2
lange
dag 5,75

studiedag 3 korte dag 4,00 4,00

studiedag 4
lange
dag 5,75 8,00

4,00

totaal 21,25 8,00

marge uren kinderen 24,25 8,00

werkuren/studiedagen
personeel 8,00

herfstvakantie
administra
tie 6,00

1x kerstvakantie
administra
tie 46,00

1 voorjaarsvakantie
administra
tie

spreekweek 1 extra
uren

gesprekke
n met
ouders -5,00

verslag week 1 extra
uren

gesprekke
n met
ouders

verslagweek 2 extra
uren

gesprekke
n met
ouders

meivakantie
administra
tie

totaal

Marge uren personeel



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 2022/2023

plaats Arnhem

datum

naam

functie

handtekening


