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Datum 24-06-2019 Datum

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

1. welke zelfevaluaties we hebben uitgevoerd
2. welke vragenlijst(en) we hebben ingezet
3. welke voornemens we hebben i.r.t. het schoolplan
4. welke actuele ontwikkelingen van belang zijn

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.

Inleiding

Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school wordt systematisch (gestructureerd) aandacht geschonken aan de
sociaal-emotionele ontwikkeling Op onze school is er sprake van passend onderwijs.
Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de
schoolontwikkeling. Op onze school wordt opbrengstgericht gewerkt. Op onze school
wordt handelingsgericht gewerkt. Op onze school kunnen we effectief omgaan met
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. Op onze school
hebben leerlingen mede eigenaarschap van hun eigen leerproces.

Wij richten ons structureel op de sociaal emotionele ontwikkeling. Alleen de lessen van
Kwink leveren niet altijd op wat wij graag zouden willen. Wij hebben dit schooljaar
gekozen om de pauzes te splitsen, dit geeft meer rust en hierdoor is er minder wrijving
tussen kinderen. Komend schooljaar zullen wij een nieuwe methode kiezen voor sociaal
- emotioneel.

Medewerkers werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zo zijn er collega's die
Webinars volgen of een scholing volgen betreffende een bepaald onderwerp. Hierin zijn
zij vrij, wanneer het past binnen het budget. Ook schoolbreed volgen wij scholingen, o.a.
Dia scholing en EDI scholing.

Dit jaar hebben wij een start gemaakt rondom eigenaarschap. Volgend schooljaar gaan
wij hiermee verder en zullen wij een verdiepingsslag maken rondom dit thema.

Wij gaan effectief om met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun
gedrag, maar ook op het cognitieve vlak. Leerkrachten observeren en vragen hulp. De
Ib-er praat hierover met groepsleerkracht en er worden plannen opgesteld ook a.d.h.v.
Zien (zouden we meer moeten doen). Onderwijsassistent wordt ingezet voor extra hulp
in de groep voor de desbetreffende leerling, maar ook om af en toe iets buiten de groep
te doen met deze leerling.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

0.5 wtf dir. 
0,2684 wtf IB-er 
0,4 wtf onderwijsassistent

Formatieve inzet: Helaas is de wtf van de IB-er sinds januari 2020 verlaagd naar 0,2. Dit
betekent dat zij wekelijks 1 dag op school aanwezig is.

Functies: Taal coördinator: Cor van der Hoop is gestopt per oktober 2019. Doetie
Postma heeft de taken van taal/lezen overgenomen.

Twee zwakke kanten: Dit jaar is er geen DIA eindtoets afgenomen in verband met
Corona crisis.

Twee kansen: Op 15 januari is er een Audit afgenomen bij onze school. Dit was zeer
waardevol, zie bijlage.

Opbrengsten: Ook dit jaar hebben we een scholing gevolgd o.l.v. Jaap de Jonge. Helaas
hebben we deze scholing niet af kunnen ronden i.v.m. corona virus. De collega's hebben
collegiale consulatie gedaan bij de leerkrachten van de eigen school. Halfjaarlijks wordt
er een verslag gemaakt van de opbrengsten en worden acties bedacht (teambreed en
uitgezet). Vervolgens wordt het verslag besproken met de directeur bestuurder.

Groepen Onze school kent combinatiegroepen. 
Op vrijdag is onze groep 1 vrij en is er een combinatiegroep
2/3/4

Functies [namen / taken] Onze school kent de volgende functies: 
Directeur: Rianne Zuiderveld 
IB'er: Henny de Jong 
Taalcoordinator ( sinds augustus 2015 ): Cor van der Hoop,
hier moet een vervanger voor komen, omdat Cor van der
Hoop stopt per november 2019 
ICT'er: Esmiralda Poelman 
Onderwijsassistent: Judith Cuperus 
Conciërge: Oeds Schippers 
Leerkrachten

Twee sterke kanten Sterk schoolprofiel m.b.t. passend onderwijs: het team durft
en kan veel aan. 
Team wat openstaat voor professionele ontwikkeling.

Twee zwakke kanten De opbrengsten (van met name taalontwikkeling) staan
voortdurend onder druk en laten een grillig beeld zien.
Schooljaar 2017-2018 hebben wij meegedaan aan de Dia
eindtoets. De score op deze toets was 359.1, het landelijk
gemiddeld lag op 360 en de ondergrens van de inspectie
lag op 359.1. Ook in het afgelopen schooljaar zaten wij
onder het landelijk gemiddelde, wederom meegedaan aan
de DIA eindtoets, het gemiddelde was 354,3 (landelijk
gemiddelde 360). 
De effectieve leertijd in combinatieklassen vergroten.

Twee kansen Samen met het team werken aan een nieuwe formulering
van de visie en missie. 
Leerling aantal laten groeien, door de PR van de school
actueel te laten zijn.
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Twee bedreigingen De school kent een oud gebouw met niet genoeg
voorzieningen passend bij het leerlingen aantal (denk aan
wc's) 
Financiele positie van de school m.b.t. toenemende druk op
de begroting van de organisatie.

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Halfjaarlijks monitoren van de (tussen) opbrengsten en
daaraan gekoppeld passende interventies voor
leerkrachten en leerlingen. 
Inzetten op kwaliteit van lesgeven middels groepsbezoeken
en gesprekken. 
Routes en routines steeds blijvend waarborgen om
structuur aan leerlingen te bieden.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal De telling op de peildatum van 1 oktober klopte. Vanaf oktober hebben wij een aantal
nieuwe leerlingen mogen ontvangen, dit betekent dat wij per 1 oktober 2020 niet
uitkomen op een verwacht aantal van 78, maar 84 of 85. Zo zijn een aantal gezinnen
verhuisd naar Twijzel, nieuwe gezinnen in het dorp, veel jonge gezinnen en er komt na
de zomer een leerling terug van Cluster 2 onderwijs.

11 5 6 13 12 12 8 11 78

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

Kwantitatieve gegevens personeel Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Aantal medewerkers OP 8 (1 mannen en 7 vrouwen) Het aantal BHV-ers is achteruit gegaan, doordat Cor gestopt is. Volgend schooljaar zal
iemand anders BHV moeten volgen, zodat er dagelijks twee collega's zijn die BHV
hebben. Rianne en Judith zullen BHV gaan volgen.

Dit jaar geen gesprekken gevoerd, worden meegenomen naar september/oktober 2020.
Dit alles heeft te maken met de Corona crisis.

Aantal medewerkers OOP 3 (1 mannen en 2 vrouwen)

Aantal uitstromers 1

Aantal nieuwkomers 1

Aantal BHV-ers 4

Aantal geplande FG's 12 Aantal uitgevoerde FG's 11

Aantal geplande BG's 12 Aantal uitgevoerde BG's 11

Aantal geplande POP's 7 Aantal uitgevoerde POP's 9
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Verbeterpunten
Inleiding

Werken aan een nieuwe formulering van onze Visie en Missie groot

GD2 Verbeterpunten
Inleiding

Kwaliteitsimpuls geven aan het Taal- en Leesonderwijs groot

GD3 Verbeterpunten
Inleiding

Het versterken van het didactische handelen bij leerkrachten groot

GD4 Sociaal-emotionele
ontwikkeling

De methode Kwink op een structurele manier inzetten/gebruiken gedurende het schooljaar. Daarbij gebruik
maken van de gouden weken, zilveren weken en bronzen weken.

groot

GD5 Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Aan de hand van Zien een plan opstellen voor de gehele groep om het welbevinden, de sociale veiligheid, het
pedagogisch klimaat te vergroten/verbeteren.

groot

GD6 Leerstofaanbod Nieuwe methode aanschaffen voor voortgezet technisch lezen. groot

GD7 ICT Invoering Ipads groep 7/8. groot

GD8 Actieve en
zelfstandige
houding

Werken aan Activerende werkvormen groot

GD9 Opbrengstgericht
werken

Motivatiegesprekken voeren met leerlingen (kind/leergesprekken), van hieruit leerdoelen opstellen en met
regelmaat evauleren/bijstellen/aanpassen.

groot

GD10 Opbrengsten Pilot Dia volgtoetsen, daarbij analyses maken en een passend aanbod klaarzetten voor de leerlingen. groot

GD11 VVE VVE thuis project in samenwerking met Peuterspeelzaal en betrokken ouders (leerlingen groep 1/2) groot

KD1 Sociaal-emotionele
ontwikkeling

Incidentenregistratie naast ongevallenregistratie uitvoeren klein
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Uitwerking GD1: Werken aan een nieuwe formulering van onze Visie en Missie Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Verbeterpunten Inleiding In het voorjaar van 2020, februari, hebben wij de visie/missie afgerond. Deze zal op een
later moment besproken worden in de MR vergadering (normaliter 1 april, wegens
Corona uitgesteld), op 24 juni is de visie/missie besproken in de MR en goedgekeurd. De
visie/missie zal meegenomen worden in de schoolgids, ook zal deze een plek op de
website krijgen. In de bijlage bevindt zich de nieuwe visie/missie van de school.

Resultaatgebied Visie en missie op een eigentijdse manier omschrijven.

Gewenste situatie (doel) De school beschikt eind schooljaar 2018-2019 over een
opnieuw geformuleerde visie en missie.

Activiteiten (hoe) 1. Orientatie op de oude missie/visie 
2. Moderniseren van een nieuwe missie/visie 
3. Voorleggen visie/missie MR 
4. Vaststelling nieuw geformuleerde visie/missie

Consequenties organisatie Tijdens een vergadermoment de visie/missie opnieuw
formuleren. Voorafgaand orienteren op oude visie/missie.
In schooljaar 2017-2018 zijn we op de laatste studiedag
gestart met een oriëntatie op een nieuw geformuleerde
visie. Hier gaan we het schooljaar 2018-2019 een vervolg
aan geven.

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Rianne Zuiderveld

Kosten (hoeveel) nihil

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op teamvergaderingen wanneer een ieder aanwezig is.

Borging (hoe) Vastlegging nieuwe visie/missie schoolgids 2019-2020
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Uitwerking GD2: Kwaliteitsimpuls geven aan het Taal- en Leesonderwijs Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Verbeterpunten Inleiding In mei/juni 2020 hebben wij een nieuwe methode gekozen voor Voortgezet Technisch
lezen en Begrijpend lezen/Studerend lezen. De keuze is gevallen op Estafette 3, een
vernieuwde leesmethode, met leesbegrip. Het gaat in deze nieuwe methode
voornamelijk om leesmotivatie, geschikt voor combinatiegroepen, aansprekende teksten
en veel variatie, geinspireerd op Close Reading. De nieuwe methode is besteld in
overleg met Jeroen Sjerps Heutink en op de Studiedag van 17 juni zullen wij een start
maken met de nieuwe methode voor lezen. Het taalbeleidsplan is geëvalueerd en punten
zijn besproken in het team. We hebben samen veel gesproken over het
taal/leesonderwijs. We hebben in de Kinderboekenweek leerzame activiteiten
aangeboden op het gebied van lezen. We hebben deelgenomen aan het voorleesontbijt.
We hebben mensen op school uitgenodigd om voor te komen lezen. De kleuterjuffen
hebben een certificaat ontvangen voor een scholing rond kritisch luisteren. Dit jaar
hebben we niet meegedaan aan een traject van de schoolschrijver. Er zijn nauwe
contacten met de leesconsulente, er wordt jaarlijks een activiteitenrooster opgesteld
vanuit de Bieb, passend bij de doelen van de school. Een aantal keren per jaar komt er
vanuit de leesconsulente een nieuwsbrief, die wij mee kunnen nemen op onze
nieuwsbrief van de school. Bij de kleuters doen wij mee met het VVE traject, hier zitten
ook boekjes in voor alle leerlingen uit groep 1/2. We hebben een aantal avonden belegd,
om ouders tips te geven om hier op een goede manier mee om te gaan. We hebben
tijdens een Scholingsmiddag gesproken over het belang van leeskilometers maken, niet
zozeer om het maken van de werkbladen, maar leerlingen aan het lezen krijgen, zorgen
dat ze plezier krijgen in het lezen, dat ze gemotiveerd raken om te lezen. In de
opbrengstdocumenten wordt ook veel aandacht gevestigd op het lezen en de resultaten
hiervan. We kijken samen naar de interventies en acties die erbij horen.

Taal/leesonderwijs blijft een aandachtspunt binnen onze school. We moeten zorgen dat
het leesonderwijs op de juiste manier wordt aangeboden, dat leerlingen hun motivatie
behouden en veel leeskilometers maken, in combinatie met een passend aanbod in de
schoolbibliotheek.

Resultaatgebied Taalbeleid

Gewenste situatie (doel) De opbrengsten van (begrijpend-) lezen en spelling liggen
op het niveau dat op grond van de kenmerken van de
leerlingpopulatie verwacht mag worden.

Activiteiten (hoe) 1. Het actualiseren van het taalbeleidsplan. 
2. Het monitoren van de taal-opbrengsten en daarop
interventies formuleren en deze uitvoeren in de groep(en) 
3. Het evalueren van de uitgevoerde interventies op
teamvergaderingen en bij groepsbesprekingen. 
4. Het borgen van afspraken in handelingsplannen,
monitorverslagen en groepsmappen 
5. Het stimuleren van het leesonderwijs door nogmaals deel
te nemen aan het project De Schoolschrijver. 
6. Meedoen aan een leesproject. 
7. Kinderboekenweek. de juiste activiteiten aanbieden. 
8. Nauwe contacten met leesconsulente van de bibliotheek,
boekenkring, aanbieden van de juiste boeken. 
9. Meedoen aan voorleeswedstrijden, nationaal
voorleesontbijt. 
10. Kleuterjuffen volgen in het schooljaar 2018-2019 een
scholing rondom Kritisch/Begrijpend luisteren. Dit gaat
vooraf aan het begrijpend lezen (twee keer in schooljaar
2018-2019 en een keer in 2019-2020)

Consequenties organisatie Goed contact tussen directeur en taal coordinator. 
Minimaal 4 X in het schooljaar wordt taalbeleid op de
agenda van de PV gezet.

Consequenties scholing De Taal-leescoördinator neemt deel aan de Kwaliteitskring
van Noventa. 
De taal-leescoördinator neemt actief deel aan de
scholingsmomenten van de Centrale Bibliotheekdienst. 
Kleuterjuffen: Scholing Kritisch/Begrijpend Luisteren door
Wiebren de Jong (tijdens KK 1/2)
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Betrokkenen (wie) de taalcoördinator in samenspraak met team ib-er en
directie.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) De taalcoördinator en directeur

Kosten (hoeveel) €860,= (10 euro per jaar per leerling x 86 leerlingen)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergaderingen, wanneer het hele team aanwezig is.

Borging (hoe) Vastlegging nieuwe (aangepaste) afspraken in het
taalbeleidsplan voor het nieuwe schooljaar. Afspraken
eveneens in de notulen vastleggen.
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Uitwerking GD3: Het versterken van het didactische handelen bij leerkrachten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Thema Verbeterpunten Inleiding Wij geven op school les volgens het directe instructie model. Vanaf groep 3 t/m 8 is dit al
redelijk goed zichtbaar. In de kleutergroep moet dit nog handen en voeten krijgen.
Volgend jaar zullen we kijken naar het gebruik van het directe instructie model bij de
kleuters, of elementen hiervan. Zodat er op school een doorgaande lijn is voor het EDI
model. De kleuterjuffen hebben online een scholing gevolgd rondom EDI, dit heeft ze het
volgende opgeleverd: Bij de kleuters hoef je niet alle stappen in één les te stoppen, dan
duurt het veel te lang. Bijv een les rijmen: de laatste stap kunnen de leerlingen in een
hoek doen, bijv. met een knijpkaart of memorie spel. Dit mag best op een ander moment.
Ook het spelen voordoen is zeer waardevol. Stel, je hebt een schoenenwinkel in de klas,
hoe doe je dat dan? Dat eerst uitspelen in de kring (stap 1: ik doe het voor en stap 2: wij
doen het samen). Daarna kun je ze zelfstandig in de hoek laten spelen. Bij EDI moet je
echt de stappen in de juiste volgorde zetten. Dus zie je stap 4 in een hoek (bijv. kinderen
die bezig zijn met de weegschaal), dan kun je de les geven in de kring te beginnen bij
stap 1. Je moet bij de kleuters keuzes maken en af en toe meespelen met een groepje
leerlingen. De andere leerlingen moeten op dat moment zelfstandig werken en die moet
jij op dat moment even loslaten.

Er zijn groepsbezoeken geweest door Jaap de Jonge, bij een aantal collega's. De
andere bezoeken zijn niet doorgegaan, in verband met het corona virus. Ook het stuk
scholing hebben we door deze omstandigheden niet af kunnen ronden. We zullen
samen met Jaap de Jonge kijken of deze bezoeken en het stukje scholing afgerond kan
worden in het schooljaar 2020-2021.

Volgend jaar zal Rianne of Henny regelmatig een groepsbezoek plannen en kijken naar
het gebruik van het EDI model. Ook zullen we tijd vrij roosteren voor collegiale
consultatie. Op deze manier kunnen de collega's van elkaar leren en gericht bij elkaar
kijken. We willen het EDI model borgen, dit betekent dat we het regelmatig moeten laten
terugkeren op een teamvergadering en er samen over in gesprek gaan.

Resultaatgebied Didactisch handelen bij leerkrachten

Gewenste situatie (doel) Het didactisch handelen versterken en daarbij het borgen
van ingezette ontwikkelingen

Activiteiten (hoe) 1. Het toepassen van de kennis m.b.t. de scholing van
Kansrijke Combinatie Groepen, in samenwerking met het
team van de Claercamp. 
2. Structureel gebruik maken van het Directe Instructie
model. 
3. Groepsbezoek aan de hand van de kijkwijzer betreffende
het directe instructiemodel. 
4. Scholing volgen in het schooljaar 2018-2019, mbt
effectieve instructie. 
5. Collegiale consultatie.

Consequenties organisatie * Terugkoppelen van de groepsbezoeken. 
* Collegiale consultatie bij de Claercamp en andersom. 
* In teamvergaderingen ( 4 x per jaar ) bespreken
borgingsdocument KCG

Consequenties scholing Scholing Effectieve instructie door Expertis

Betrokkenen (wie) ib-er en directeur leggen groepsbezoeken af. hele team is
betrokken bij de uitvoering. ook kijken collega's voor 29
januari eens bij elkaar in de groep.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team en directie

Kosten (hoeveel) Nog onbekend

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 31 oktober, 29 januari en op teamvergaderingen

Borging (hoe) Volgen scholing en notulen maken
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Uitwerking GD4: De methode Kwink op een structurele manier inzetten/gebruiken
gedurende het schooljaar. Daarbij gebruik maken van de gouden weken, zilveren
weken en bronzen weken.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Sociaal-emotionele ontwikkeling We hebben Kwink vanaf het begin van het schooljaar ingezet. We hebben gewerkt met
de gouden, zilveren en bronzen weken. We hebben Kwink lessen gegeven, regels zijn
samen met leerlingen opgesteld, maar toch geeft deze methode niet het gewenste
rendement. We waren steeds aan het brandje blussen en kwamen met oplossingen (na
afloop). We willen graag een methode invoeren die preventief aan de voorkant werkt,
waar iedereen achterstaat en wat als een doorgaande lijn door de school loopt. We
hebben in het voorjaar van 2020 informatie opgevraagd van andere methodes rond
Sociaal Emotionele ontwikkeling. In het najaar van 2020 zal het team meegenomen
worden in de voordelen en nadelen van de verschillende methodes en zoal er een keuze
gemaakt worden. Vervolgens vindt er een scholingsmoment plaats in het najaar van
2020 en al de nieuwe methode ingevoerd worden in januari 2021.

Resultaatgebied Sociaal Emotionele ontwikkeling

Huidige situatie + aanleiding Op school vinden, vooral buiten het lokaal, wel eens
plagerijen/pesterijen plaats doordat leerlingen elkaar niet
goed kennen/niet goed begrijpen.

Gewenste situatie (doel) Een groepssfeer creëren, die voor alle partijen wenselijk is,
waardoor er nog maar weinig ruzies plaatsvinden.

Activiteiten (hoe) De methode Kwink vanaf het begin structureel inzetten in
het schooljaar. Tot aan de herfstvakantie werken aan de
Gouden weken, daarna de Zilveren weken tot de
kerstvakantie en daarna de bronzenweken. Beide
leerkrachten van een groep geven lessen die horen bij
Kwink en werken mee aan het verbeteren van de
groepssfeer.

Consequenties organisatie Kwink gebruiken en daarnaast energizers passend bij een
groep.

Consequenties scholing Geen scholing voor nodig, contact gehad met een
contactpersoon van Kwink om het in het team goed neer te
zetten.

Betrokkenen (wie) het gehele team

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) Geen

Meetbaar resultaat Zien, sociale veiligheid

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Op vergaderingen gedurende het schooljaar.

Borging (hoe) Notulen vergadering
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Uitwerking GD5: Aan de hand van Zien een plan opstellen voor de gehele groep
om het welbevinden, de sociale veiligheid, het pedagogisch klimaat te
vergroten/verbeteren.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema Sociaal-emotionele ontwikkeling Hier zouden we in het voorjaar van 2020 mee starten, maar door het Corona virus is dit
erbij gebleven. We nemen dit punt mee naar het begin van schooljaar '20-'21. Dit zal
samen met de IB-er en groepsleerkracht opgepakt worden.

Huidige situatie + aanleiding De lijsten voor Zien worden wel ingevuld door de
leerkrachten, maar vervolgens werd en geen plan gemaakt
waar er aan gewerkt moest worden door de groep.

Gewenste situatie (doel) De Zien lijsten invullen en daarbij een passend plan
opstellen voor de groep en dit plan ook evalueren tijdens
een zorgvergadering.

Activiteiten (hoe) Alle leerkrachten vullen de Zien lijsten voor de leerlingen in
en in overleg met de duo collega wordt een groepsplan
opgesteld.

Consequenties organisatie Op zorgvergaderingen bespreken

Consequenties scholing Zien vragenlijsten

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 41, 42, 43, 44, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14

Eigenaar (wie) Team en Henny (IB-er)

Kosten (hoeveel) Geen kosten aan verbonden.

Meetbaar resultaat Zien vragenlijsten leerlingen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Laatste zorgvergadering van het jaar

Borging (hoe) Henny houdt bij en notuleert.
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Uitwerking GD6: Nieuwe methode aanschaffen voor voortgezet technisch lezen. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Leerstofaanbod We hebben aan het begin van het jaar samen gekeken naar de methode die we op dit
moment gebruiken voor Voortgezet Technisch Lezen, namelijk Estafette. We hebben
samen genoteerd wat wij belangrijk vinden aan een goede leesmethode, die past bij
onze populatie kinderen. Daarna hebben we Jeroen Sjerps uitgenodigd. Hij heeft ons
bijgepraat over de keuzemogelijkheden die er bestaan voor een nieuwe methode. We
hebben een PowerPoint presentatie gehad en alle voors en tegens genoteerd. We
hebben ons allemaal ingelezen en vervolgens hebben we een keuze gemaakt uit drie
methodes. We hebben drie zichtzendingen ontvangen, nl.: Flits, Karakter en Estafette
(de nieuwste). We hebben alle drie de zichtzendingen uitgeprobeerd met onze kinderen
en van iedere methode alle voors en tegens genoteerd. Daarna hebben we een keuze
gemaakt. De methode Estafette 3 zal in het schooljaar 2020-2021 ingevoerd worden.
Hierbij zal Jeroen Sjerps ingeschakeld worden om dit op een goede manier te
implementeren. Op 17 juni hebben wij de eerste bijeenkomst, zodat wij ook direct
kunnen starten na de zomer.

Resultaatgebied Aanschaf nieuwe methode voortgezet technisch lezen.

Huidige situatie + aanleiding De huidige resultaten voor lezen/begrijpend lezen blijven
achter bij het landelijk gemiddelde. De methode voor
voortgezet technisch lezen die wij nu gebruiken is
verouderd en daardoor aan vervanging toe.

Gewenste situatie (doel) Samen met het team een geschikte methode voor
voortgezet technisch lezen uitzoeken passend bij de
populatie leerlingen die er is.

Activiteiten (hoe) 1. Startvergadering met het team, wensen inventariseren
en kritisch kijken naar de oude methode. 
2. Wensen kenbaar maken aan Jeroen Sjerps van Heutink
die ons zal adviseren over de methodes. 
3. Vergadering/voorlichting Jeroen Sjerps van Heutink. 
4. Methodes uitproberen. 
5. Eind 2019 een methode kiezen.

Consequenties organisatie Leerkrachten van 4 t/m 8 proberen de nieuwe methode uit.

Consequenties scholing Voorlichting Jeroen Sjerps

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52 en 1

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) 7000,-

Meetbaar resultaat Na een aantal jaren verbetering van de resultaten bij lezen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Voor de zomer evalueren op een teamvergadering.

Borging (hoe) Vastleggen in de notulen
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Uitwerking GD7: Invoering Ipads groep 7/8. Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema ICT Alle leerlingen in groep 7/8 werken aan het programma Snappet op de IPad. Ook leren
de kinderen om te gaan met het gebruik van een IPad en welke mogelijkheden er
allemaal zitten op een IPad. Binnen Noventa worden trainingen aangeboden om
leerkrachten mee te nemen wat er mogelijk is met een IPad, vervolgens kan dit
overgebracht worden op onze leerlingen. Het scholingsaanbod op ICT gebied voor 2020-
2021 is bekend bij onze medewerkers.

Resultaatgebied ICT

Huidige situatie + aanleiding Invoering Ipads in groepen 7/8, vorig jaar gebruik van
Snappets

Gewenste situatie (doel) De Ipads maximaal inzetten in deze groepen en niet alleen
de leerstof voor de verschillende vakken uitvoeren op de
Ipads. Ook gebruik maken van de andere functies, Word,
PowerPoint etc.

Activiteiten (hoe) 1. In groep 7/8 ICT gerelateerde opdrachten uitvoeren op
de Ipads o.l.v. ICT-er. 
2. Leerstof op de Ipads uitvoeren.

Consequenties organisatie ICT-er coördineert en houdt in de gaten hoe het verloopt
met de Ipads in de lessen.

Consequenties scholing Geen scholing aan verbonden. Leerkrachten die nog niet
voldoende bedreven zijn in het werken met Ipads kunnen
zich opgeven voor scholingen rond Ipads bij de
bovenschools ICT-er.

Betrokkenen (wie) leerkrachten 7/8 en ict-er

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 en 44

Eigenaar (wie) Tea

Kosten (hoeveel) Leasecontracten op de Ipads.

Meetbaar resultaat De scores/leerresultaten moeten voor de vakken die
gemaakt worden op de Ipads een progressie laten zien. De
vaardigheidsgroei zal moeten stijgen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Teamvergadering halverwege het jaar en aan het eind van
het schooljaar.

Borging (hoe) Notulen
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Uitwerking GD8: Werken aan Activerende werkvormen Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Actieve en zelfstandige houding Op school is er een beleidsdocument voor activerende/coöperatieve werkvormen. Het
doel hiervan is: Middels gevarieerde werkvormen en lesactiviteiten komen tot een
grotere betrokkenheid van alle leerlingen en daarmee komen tot een betere motivatie
van de leerlingen. Uiteindelijk zal dat uitmonden in betere resultaten m.b.t.
leeropbrengsten. Het sociale aspect speelt daarbij ook een belangrijke rol en wordt
hiermee positief ontwikkeld. Momenten van inpassen: Middels gevarieerde werkvormen
en lesactiviteiten komen tot een grotere betrokkenheid van alle leerlingen en daarmee
komen tot een betere motivatie van de leerlingen. Uiteindelijk zal dat uitmonden in betere
resultaten m.b.t. leeropbrengsten. Het sociale aspect speelt daarbij ook een belangrijke
rol en wordt hiermee positief ontwikkeld. Activerende/coöperatieve werkvormen worden
gedeeld, maar ook toegepast in eigen vergadermomenten om de betrokkenheid onder
kind en volwassene hoog te houden.

Resultaatgebied Didactiek: Werken aan activerende werkhouding

Gewenste situatie (doel) Het team van Cbs De Oanrin is op de hoogte van
mogelijkheden om middels activerende werkvormen
leerlingen te motiveren en stimuleren

Activiteiten (hoe) Volgen van scholing Cedin, Kansrijke combinatiegroepen 
Implementeren van het geleerde in de eigen groepen 
Nieuwe scholing volgen door Expertis, over Effectieve
Instructie. 
Evalueren van de ervaringen op teamvergaderingen 
Vastleggen van de afspraken op schoolniveau

Consequenties organisatie Twee middagen scholing volgen door het team via Expertis.
Minimaal 3 X per schooljaar wordt dit geëvalueerd op de
teamvergaderingen

Consequenties scholing Verplichte deelname van alle teamleden aan de
teamscholing, verzorgd door Cedin (2016-2017) 
Verplichte scholing Expertis Effectieve Instructie
(uitgezonderd de kleuterjuffen)

Betrokkenen (wie) het gehele team de directie en de medewerker van cedin in
combinatie met team van de claercamp

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie

Kosten (hoeveel) €3500,- ( scholing van 2016-2017) en de scholing van
Effectieve Instructie (geen prijs bekend)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens de scholing en tijdens teamvergaderingen.

Borging (hoe) Vastlegging afspraken in een document Activerende
Werkvormen 
Minimaal 3 X per jaar evalueren en zo nodig bijstellen (Op
teamvergaderingen)
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Uitwerking GD9: Motivatiegesprekken voeren met leerlingen
(kind/leergesprekken), van hieruit leerdoelen opstellen en met regelmaat
evauleren/bijstellen/aanpassen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Opbrengstgericht werken Leerkrachten in de groepen 5 t/m 8 hebben met enige regelmaat gesprekken gevoerd
met leerlingen. Er werd in deze gesprekken besproken hoe er gewerkt werd, wat er goed
ging, maar waar ook nog winst te behalen viel. Vervolgens werden er leerdoelen
opgesteld door leerkracht en leerling om hier vervolgens een bepaalde periode mee aan
het werk te gaan. Ouders werden ook op de hoogte gebracht van de leerdoelen die
gesteld werden. We moeten nog proberen om een lijn te vinden in de documentatie van
de gesprekken. Mogelijk een vast format wat door alle groepen gebruikt kan worden.
Ook zal er een uitbreiding naar de lagere groepen verwacht worden, om te kijken waar
voor deze kinderen de moeilijkheden liggen en waar hard aan gewerkt zal moeten
worden. Ook moeten we afspraken maken in welke periode de gesprekken plaatsvinden,
wanneer er geëvalueerd moet worden, wanneer er doelen bijgesteld moeten worden etc.

Resultaatgebied Kind/leergesprekken in groep 5 t/m 8 voeren

Huidige situatie + aanleiding Vorig jaar zijn we voorzichtig begonnen met het voeren van
kind/leergesprekken. Dit bracht dat leerlingen gemotiveerd
waren op doelgericht met hun werk aan de slag te gaan.

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten voeren in groep 5 t/m 8
kind/leergesprekken die als resultaat hebben dat leerlingen
leerdoelen opstellen, hun eigenaarschap vergroten en
doelgericht kunnen werken aan punten die nog verbeterd
moeten worden.

Activiteiten (hoe) 1. Gesprekken voeren met leerlingen, door de
groepsleerkracht. 
2. Ouders betrekken bij deze gesprekken. 
3. Doelen opstellen, evalueren, bijstellen en aanpassen. 
4. Opnieuw gesprekken voeren. 
En zo herhaalt deze cyclus zich voortdurend.

Consequenties organisatie Meerder gesprekken voeren met leerlingen, een andere
collega neemt de groep over op dit moment. 
Ouders op de hoogte brengen van het gesprek, de doelen
etc.

Consequenties scholing Geen

Betrokkenen (wie) leerkrachten groep 5 t/m 8

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) Geen

Meetbaar resultaat Verhoogde resultaten, progressie, groei bij de verschillende
vakgebieden.
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Halverwege het schooljaar en aan het eind van het
schooljaar.

Borging (hoe) Leerkracht houdt bij en voegt toe in ParnasSys.
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Uitwerking GD10: Pilot Dia volgtoetsen, daarbij analyses maken en een passend
aanbod klaarzetten voor de leerlingen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
afgerond

Thema Opbrengsten Samen met de directeur van de Claercamp is er een voorbereidend gesprek geweest
met Harry Messchendorp. Dit gesprek was zeer positief en de keuze werd gemaakt om
het traject met de DIA volgtoetsen in te gaan, voor de groepen 6, 7 en 8. Het team heeft
de introductie van DIA aan het begin van het schooljaar gevolgd. Dit leverde wel gelijk
vragen op. Moeten we CITO toetsen en DIA toetsen afnemen? In september/oktober zijn
de begin toetsen afgenomen voor DIA en in november kwam de uitslag van de toetsen.
In november hebben we een scholing gevolgd o.l.v. Tineke van Eerden van DIA, samen
met het team van de Claercamp uit Gerkesklooster. We hebben de toets van begrijpend
lezen geanalyseerd en gekeken welke acties we konden zetten op de vervolglessen van
begrijpend lezen. We kunnen gebruik maken van de online teksten van DIA (soort
bibliotheek), waar op niveau teksten voor lln staan. De middentoetsen zijn afgenomen in
januari in de groepen 6, 7 en 8. In vergelijking met de CITO worden de DIA toetsen door
de meeste leerlingen beter gemaakt. De gegevens van zowel de DIA als de CITO zijn
bekend bij de medewerkers van DIA, zo kunnen zij vergelijken. Dit zal teruggekoppeld
worden naar de school. De analyse in het voorjaar, door een medewerker van DIA heeft
helaas niet plaats kunnen vinden, dit doordat het Corona virus zijn intrede deed. In mei is
er telefonisch contact geweest met de begeleider van Dia. We hebben een samenvatting
gemaakt van dit gesprek en op basis van onze bevindingen (gedurende dit jaar) een
keuze gemaakt om niet door te gaan met DIA. Dia staat nog teveel in de
kinderschoenen, bepaalde kinderziektes moeten eerst verholpen worden om foutloos
met het systeem te werken. Het systeem op de IPads werkt voor onze leerlingen niet
altijd vlekkeloos. Zo zijn er tijdens de toetsing technische storingen, waardoor leerlingen
hun concentratie kwijt raken. Denk hierbij aan het geluid van het programma, voorlezen
is op 1 toon en daarbij wordt de klemtoon vaak niet goed gelegd. De begeleiding vanuit
Dia vonden wij niet goed genoeg. Leerkrachten hadden het idee dat ze de grip kwijt
waren toen de leerlingen aan het toetsen waren, ze konden niet meekijken (kan nu wel,
wisten wij niet). Het systeem en de daarbij behorende analyses zijn voor ons niet altijd
duidelijk. Wat zijn precies de functies. Toetsen zijn adaptief, maar dit houdt in dat je geen
groepsoverzichten kunt uitdraaien. Voor nu is besloten om eerst af te zien van het Dia
LOVS. De collega's op de Claercamp zullen wel de overstap maken, mogelijk kunnen
zijn ons over een aantal jaren meenemen in het proces en alles wat daarbij hoort. Voor
nu blijven wij bij het CITO LOVS. Er heeft een terugkoppeling plaatsgevonden richting
directeur bestuurder en H. Messchendorp van Dia (en ook onze begeleider vanuit Dia is
op de hoogte).

Resultaatgebied Pilot Dia volgtoetsen

Huidige situatie + aanleiding De Dia eindtoets hebben wij nu een aantal jaren
geprobeerd en een voorgesprek met Harry Messchendorp
leidde tot de keuze om mee te doen aan een Pilot van de
Dia toetsen.

Gewenste situatie (doel) Het maximale uit leerlingen halen door hen op de juiste
manier te toetsen (momentopname), met daarbij de toetsen
die het meest geschikt voor hen zijn. We kennen de Cito,
maar willen graag de verschillen tussen de toetsen
ondervinden. De Dia biedt ook een vervolgtraject aan voor
Dia tekst, door in te spelen op waar leerlingen uitvallen en
hier een passend aanbod bij aan te bieden.

Activiteiten (hoe) 1. Voorgesprek Harry Messchendorp. 
2. Introductie Dia volgsysteem in het team. 
3. Begintoetsen afnemen in september/oktober. 
4. Scholing Dia toetsen, gebaseerd op analyse en vervolg. 
5. Middentoetsen afnemen in groep 6, 7 en 8. 
6. Analyse in het voorjaar. 
7. Eindtoetsen afnemen. 
8. Tussendoor en aan het eind evalueren. 
9. Keuze maken om met Dia volgtoetsen verder te gaan of
te stoppen.

Consequenties organisatie Meerdere vergaderingen plannen, twee keer een analyse
met een werknemer van Dia. Toetsen afnemen onder de
leerlingen.

Consequenties scholing Twee keer een scholing van een werknemen van Dia, in
november en februari.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 en 27

CBS De Oanrin

Jaarplan - jaarverslag 2019 - 2020 18



Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) Geen, ivm Pilot

Meetbaar resultaat Goede resultaten behalen op de Dia toetsen. Groei t.o.v.
vorige toets.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tussendoor en aan het einde van het schooljaar.

Borging (hoe) Notulen en aantekeningen van de leerkrachten.
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Uitwerking GD11: VVE thuis project in samenwerking met Peuterspeelzaal en
betrokken ouders (leerlingen groep 1/2)

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag
naar volgend jaar

Thema VVE Leerkrachten hebben een training gevolgd, o.l.v. Marieke van Erp. Er is overleg geweest
met de PSZ welke thema's we hebben ingezet. Er zijn ouderavonden belegd waarbij
ouders uitleg kregen over het nut van VVE, het gebruik van materialen en de rol die zij
hierbij hebben. Er was een planning gemaakt voor het schooljaar '19-'20. Helaas door de
Corona tijd hebben we de planning niet kunnen uitvoeren zoals wij graag wilden.
Volgend jaar willen we dit graag voortzetten. Dit schooljaar is er geen terugkoppeling
geweest vanuit CEDIN, door omstandigheden. Deze zal na de zomervakantie volgen.
Ook na de zomer zullen wij de thema's oppakken en de middelen aanbieden die horen
bij VVE thuis.

Resultaatgebied VVE Thuis

Huidige situatie + aanleiding Betrokkenheid van ouders in leerproces in minimaal in
sommige gevallen.

Gewenste situatie (doel) VVE thuis is een gezinsgericht programma waarbij ouders
een grote rol spelen bij het verbeteren van de leerprestaties
en de schoolloopbaan van hun kinderen.

Activiteiten (hoe) 1. Training groep 1/2 leerkrachten, door Cedin over VVE
thuis project. 
2. Overleg met leidsters Peuterspeelzaal om af te
stemmen. 
3. Planning maken voor het schooljaar en materialen
bestellen passend bij een thema. 
4. Voorlichtingen geven aan ouders (vier keer per jaar,
voorafgaand aan een nieuw thema) 
5. Terugkoppeling met contactpersoon Cedin in april/mei.

Consequenties organisatie Leerkrachten groep 1/2 en PSZ leidsters overleggen en
stemmen af. 
Meerdere avonden aanbieden voor ouders/verzorgers.

Consequenties scholing Twee trainingen door Cedin.

Betrokkenen (wie) groep 1/2 leerkrachten en peuter leidsters.

Plan periode wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 en 18

Eigenaar (wie) Team

Kosten (hoeveel) 2900

Meetbaar resultaat Betrokkenheid vergroten, enquêtes

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Na iedere avond met leerkrachten van groep 1/2,
terugkoppeling twee keer per jaar in het team.
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Borging (hoe) Aantekeningen groepsleerkrachten 1/2 en notulen
vergadering.
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Uitwerking KD1: Incidentenregistratie naast ongevallenregistratie uitvoeren Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Thema Sociaal-emotionele ontwikkeling Is niet gebeurd op de manier zoals van te voren bedacht was. Er waren gedurende het
schooljaar vaak strubbelingen tussen leerlingen op het plein, dit heeft ertoe geleid dat wij
de pauzes gespitst hebben. Daardoor ging dit veel beter. Wanneer er zich iets voordeed,
werd dit naar de collega's gemaild. Belangrijke zaken worden opgeslagen in ParnasSys.
Digitaal zal via Parnassys bijgehouden worden of er incidenten/ongevallen zijn geweest.

Resultaatgebied Registratie incidenten

Gewenste situatie (doel) Door middel van het registeren van incidenten willen wij
inzichtelijk krijgen welke incidenten er plaatsvinden
betreffende ongevallen en pesterijen op de school. Op deze
wijze willen wij preventief problemen voorkomen. De
incidenten worden geregisteerd in een daarvoor bestemde
agenda. Dit om veiligheid op school te vergroten.

Activiteiten (hoe) 1. Digitaal bijhouden op SharePoint.

Betrokkenen (wie) team en directie

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Directie, team en IB-er

Kosten (hoeveel) Nihil
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Scholing EDI gevolgd, niet afgerond door Coronavirus. Wij geven op school les volgens
het directe instructie model. Vanaf groep 3 t/m 8 is dit al redelijk goed zichtbaar. In de
kleutergroep moet dit nog handen en voeten krijgen. Volgend jaar zullen we kijken naar
het gebruik van het directe instructie model bij de kleuters, of elementen hiervan. Zodat
er op school een doorgaande lijn is voor het EDI model. De kleuterjuffen hebben online
een scholing gevolgd rondom EDI, dit heeft ze het volgende opgeleverd: Bij de kleuters
hoef je niet alle stappen in één les te stoppen, dan duurt het veel te lang. Bijv een les
rijmen: de laatste stap kunnen de leerlingen in een hoek doen, bijv. met een knijpkaart of
memorie spel. Dit mag best op een ander moment. Ook het spelen voordoen is zeer
waardevol. Stel, je hebt een schoenenwinkel in de klas, hoe doe je dat dan? Dat eerst
uitspelen in de kring (stap 1: ik doe het voor en stap 2: wij doen het samen). Daarna kun
je ze zelfstandig in de hoek laten spelen. Bij EDI moet je echt de stappen in de juiste
volgorde zetten. Dus zie je stap 4 in een hoek (bijv. kinderen die bezig zijn met de
weegschaal), dan kun je de les geven in de kring te beginnen bij stap 1. Je moet bij de
kleuters keuzes maken en af en toe meespelen met een groepje leerlingen. De andere
leerlingen moeten op dat moment zelfstandig werken en die moet jij op dat moment even
loslaten. Er zijn groepsbezoeken geweest door Jaap de Jonge, bij een aantal collega's.
De andere bezoeken zijn niet doorgegaan, in verband met het corona virus. Ook het stuk
scholing hebben we door deze omstandigheden niet af kunnen ronden. We zullen
samen met Jaap de Jonge kijken of deze bezoeken en het stukje scholing afgerond kan
worden in het schooljaar 2020-2021. Volgend jaar zal Rianne of Henny regelmatig een
groepsbezoek plannen en kijken naar het gebruik van het EDI model. Ook zullen we tijd
vrij roosteren voor collegiale consultatie. Op deze manier kunnen de collega's van elkaar
leren en gericht bij elkaar kijken. We willen het EDI model borgen, dit betekent dat we
het regelmatig moeten laten terugkeren op een teamvergadering en er samen over in
gesprek gaan.

Scholing Dia LOVS: Samen met de directeur van de Claercamp is er een voorbereidend
gesprek geweest met Harry Messchendorp. Dit gesprek was zeer positief en de keuze
werd gemaakt om het traject met de DIA volgtoetsen in te gaan, voor de groepen 6, 7 en
8. Het team heeft de introductie van DIA aan het begin van het schooljaar gevolgd. Dit
leverde wel gelijk vragen op. Moeten we CITO toetsen en DIA toetsen afnemen? In
september/oktober zijn de begin toetsen afgenomen voor DIA en in november kwam de
uitslag van de toetsen. In november hebben we een scholing gevolgd o.l.v. Tineke van
Eerden van DIA, samen met het team van de Claercamp uit Gerkesklooster. We hebben
de toets van begrijpend lezen geanalyseerd en gekeken welke acties we konden zetten
op de vervolglessen van begrijpend lezen. We kunnen gebruik maken van de online

Scholing EDI Alle
collega's

oktober
en april

Jaap de Jonge,
Expertis,
onderwijsadviseurs

€1500,-

Scholing
analyse DIA
volgtoetsen

Hele
team

november
en
februari

DIA toetsen
Groningen

Pilot, kosteloos, alleen
NSCCT en databank
betalen zo'n €400
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teksten van DIA (soort bibliotheek), waar op niveau teksten voor lln staan. De
middentoetsen zijn afgenomen in januari in de groepen 6, 7 en 8. In vergelijking met de
CITO worden de DIA toetsen door de meeste leerlingen beter gemaakt. De gegevens
van zowel de DIA als de CITO zijn bekend bij de medewerkers van DIA, zo kunnen zij
vergelijken. Dit zal teruggekoppeld worden naar de school. De analyse in het voorjaar,
door een medewerker van DIA heeft helaas niet plaats kunnen vinden, dit doordat het
Corona virus zijn intrede deed. In mei is er telefonisch contact geweest met de
begeleider van Dia. We hebben een samenvatting gemaakt van dit gesprek en op basis
van onze bevindingen (gedurende dit jaar) een keuze gemaakt om niet door te gaan met
DIA. Dia staat nog teveel in de kinderschoenen, bepaalde kinderziektes moeten eerst
verholpen worden om foutloos met het systeem te werken. Het systeem op de IPads
werkt voor onze leerlingen niet altijd vlekkeloos. Zo zijn er tijdens de toetsing technische
storingen, waardoor leerlingen hun concentratie kwijt raken. Denk hierbij aan het geluid
van het programma, voorlezen is op 1 toon en daarbij wordt de klemtoon vaak niet goed
gelegd. De begeleiding vanuit Dia vonden wij niet goed genoeg. Leerkrachten hadden
het idee dat ze de grip kwijt waren toen de leerlingen aan het toetsen waren, ze konden
niet meekijken (kan nu wel, wisten wij niet). Het systeem en de daarbij behorende
analyses zijn voor ons niet altijd duidelijk. Wat zijn precies de functies. Toetsen zijn
adaptief, maar dit houdt in dat je geen groepsoverzichten kunt uitdraaien. Voor nu is
besloten om eerst af te zien van het Dia LOVS. De collega's op de Claercamp zullen wel
de overstap maken, mogelijk kunnen zijn ons over een aantal jaren meenemen in het
proces en alles wat daarbij hoort. Voor nu blijven wij bij het CITO LOVS. Er heeft een
terugkoppeling plaatsgevonden richting directeur bestuurder en H. Messchendorp van
Dia (en ook onze begeleider vanuit Dia is op de hoogte).

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten WMK Themaonderzoek Taalleesonderwijs wordt afgenomen in het najaar van 2020, dit
omdat wij eerst willen starten met de vernieuwde methode voor voortgezet technisch
lezen.
WMK Afstemming instructie en verwerking en opbrengstgericht werken afgenomen in
februari. De analyses hiervan heb ik toegevoegd.

WMK Themaonderzoek taalleesonderwijs Hele team Kalenderjaar 2019 Geen

WMK Afstemming instructie verwerking Hele team Kalenderjaar 2020 Geen

WMK Opbrengstgericht werken Hele team Kalenderjaar 2020 Geen

Algemene werkzaamheden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Geen bijzonderheden
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden.

TSO-BSO n.v.t. N.v.t.

Sponsoring Er zal een speeltoestel aangeschaft worden van het
sponsorgeld van april 2019

In mei is een speeltoestel geplaats door Bakker Speeltoestellen uit Wier. Ook is er een
pannakooi geplaatst op het schoolplein.

MR De MR zal komend schooljaar 4 keer vergaderen, in de
maanden september, januari, maart en juni.

De MR is in oktober, januari en juni bij elkaar geweest. De vergadering van april is
komen te vervallen door de Coronacrisis. MR is via de mail op de hoogte gebracht over
verschillende zaken.

Overig Meedoen aan audit. Pilot DIA volgtoetsen. Audit gehad in januari, zeer positief, verslag toegevoegd. Pilot Dia LOVS, besloten om
niet verder te gaan met het LOVS van Dia (zie eerder dit document).

Bijlagen

Naam Bestand

Jaarverslag 2018-2019 Jaarverslag_2018-2019_geevalueerd.pdf

Verslag Audit rapportage_audit_Oanrin_definitief.docx

Visie/missie Visie_en_missie_feburari_2020_5e_versie.docx

Analyse WMK afstemming_en_instructie_met_anaylyse.pdf

Analyse WMK opbrengst_gericht_werken_met_analyse.pdf
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