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Inhoud Schooljaarverslag 
 

 
 
 
 
 

 
1 
 

 
Kengetallen 

 
1.1 Leerlingen Gegevens teldatum - Ontwikkeling – Prognose 
1.2 Personeel Aantal – Leeftijdsopbouw – Scholing – Ziekteverzuim 
1.3 Opbrengsten Eindtoets – LOVS-toetsen - Door- en Uitstroom – Resultaten VO 
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Evaluatie schooljaar 

 

2.1 Evaluatie Schooljaarplan 

Domein 1: Zorg voor Kwaliteit 
Domein 2: Onderwijs & Leren 
Domein 3: Zorg & Begeleiding 
Domein 4: Management & Organisatie 
Domein 5: Persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkeling 

2.2 Evaluatie financiën Verantwoording schoolbudgetten 
2.3 Relevante ontwikkelingen Voorziene en niet voorziene ontwikkelingen met consequenties voor beleid 
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Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 

 
3.1 Bevindingen inspectie Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek – Themaonderzoek – etc.  
3.2 Waardering personeel Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/RI&E/etc.  
3.3 Waardering ouders Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ouderpanel/etc.  
3.4 Waardering leerlingen Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/gesprekken met leerlingen/etc.  
3.5 Onderzoeksbevindingen Uitkomsten visitatie/audit/schoolzelfevaluatie/etc. 
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Kwaliteitscriteria 
 

 

  1 Verantwoording 

 
Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij  
de opdracht tot  meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal  
(aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 
 

  2 Evaluatie 

 
Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op 
het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald en wat betekent 
dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar.  
 

  3 Analyse en actiepunten 

 
In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we 
conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 
 

  4 Kwaliteitscyclus 

 
Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus:  
Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. 
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Hoofdstuk 1: Kengetallen 
 

 
 

1.1 Kengetallen leerlingen 
 

 
Jaar Aantal 0,00 0.30 1,2 % weging 

1-10-14 354 332 16 6 6.2% 
1-10-15 340 317 22 8 8.8% 
1-10-16 325 303 18 6 7.4% 

 
Gegevens laatste teldatum landen van herkomst  

Landen van herkomst Aantal leerlingen 
Curaçao 1 

Syrië 1 
Sint Maarten 1 

Turkije  8  
Italië 2 

Totaal  13 
 

 
 

Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar  
Leerjaar 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal  

Aantal ll. eind 16-17 54 34 34 40 33 53 50 50 348 
Aantal ll. start 17-18 30 33 34 34 40 33 53 50 295 

 
 

Prognose leerlingaantal 
Jaar 2016 2017 2018 2019 2020 

Aantal 362 357 350 342 328 
*Op basis van gemeentelijke prognose (indien beschikbaar) 

 
Specifieke onderwijsbehoeften  2016 – 2017 (peildatum einde schooljaar)  
Aantal leerlingen met OPP voor één vak 9 
Aantal leerlingen met OPP voor meer vakken 8 
Aantal leerlingen met een dyslexieverklaring 2 
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Aantal leerlingen met een dyscalculieverklaring 1? 
Aantal leerlingen met verklaring ADHD / PDDNOS/ etc.  6 
Aantal leerlingen met diagnose Hoogbegaafd 1 
Aantal leerlingen met LGF (Rugzak) n.v.t. 
Aantal leerlingen met ondersteuning vanuit SWV 9 
Kentalis 1 
Aantal leerlingen met plan van aanpak vanuit CJG 6 
Aantal leerlingen dat deelneemt aan VVE programma n.v.t.  3 bij de peuters 
Aantal leerlingen dat thuis zit (leerlingen die niet toelaatbaar zijn op andere 

scholen binnen het SWV Passend Onderwijs) 
0 

 
Analyse / trends 

Wij dalen in het aantal kinderen. De onderbouwgroepen zijn minder vol dan de bovenbouwgroepen. Er zijn weinig 
allochtone kinderen bij ons op school.  
De verwachting is dat de daling zich gestaag doorzet. Wij blijven wel een ;leerlingenaantal van boven de 250 
kinderen houden. Het aantal kinderen met een sociale achterstand neemt toe. Dit merken wij bijvoorbeeld aan het 
aantal betalingen dat wordt gedaan via de webshop en ook aan het aantal contact momenten met de GGD, CJG, 
kinderbescherming 

 
Conclusies en consequenties voor ons beleid 
 
Rekening houden met combinatiegroepen.  
De zorgstructuur zal goed geborgd moeten blijven. De zorg voor kinderen die in een sociale aandacht vragende 
situatie zitten neemt toe en daarom is een heldere structuur van de zorg op school en directe omgeving 
noodzakelijk. 
De in gang gezette trajecten van HBG en ondersteuning aan de onderkant zullen leiden naar meer gepersonaliseerde 
leerlijnen. In ons sjp nemen we dit op evenals het gaan werken met dag- en weektaken waardoor er meer 
individuele aandacht is. 
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1.2 Kengetallen personeel 
 

 
 

 
Personeel 2016 – 2017 
Functie M V Totaal 
Directie 1  1 
IB / zorg  1 1 
Leerkr ob  6 6 
Leerkr mb  6 6 
Leerkr bb 1 11 12 
Pedagogisch medewerker  1 1 
Administratie   1 1 
Conciërge  1 1 2 
Totaal 3 27 30 

 
Onderwerp / thema teamscholing 2016 – 2017 Organisatie 
ICT office 365 Marenland 
Executieve functies Cedin 
Prima GGD 

 
Onderwerp/thema individuele scholing 2016- 2017 Naam Organisatie 
Kindercoach Marianne 

Seinhorst 
Thea Adema 

Schoolleidersopleiding Andrea Evenhuis ECNO/Stenden 
Samen scholen  Petra Cazemier, 

Lisette Nube, 
Nanda Wildeman, 
Chantal Gotlieb, 
Miranda Reus, 
Lysanne Pronk, 
Mirjan Hiemstra. 

Kennisplatform 
Kindcentra 
Noord- 
Groningen 

Autisme belevingscircuit Mirjan Hiemstra Kentalis 
Cursus PCM (process communication model) 
(Marenland academie) 

Marjet Pijper 
Mirte Knapper 
Andrea Evenhuis 

Ziezkijkt 

Voorbereidend technisch lezen (Marenland academie) Greet Doornbos 
Petra Cazemier 

Cedin 
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Rots en Water training Esther Smits, 
Mirthe Knapper, 
Mirjam Berghuis 

Gadaku 
instituut 
Stichting 
Minskenwurk 

BHV Jan van Schijndel 
Mirjan Hiemstra 
Alinda Kleine 
Agnita 
Minderhoud 
Chantal Godlieb 
Marieke de Vreeze 
Gwen Coster 
Andrea Evenhuis 

De Brug 

MFA Esther Smits 
Nanda Wildeman 

Crux 

 
Overzicht leerkrachten LB   2016-2017 
aantal taak  
1. Marieke van Goinga HBG specialist  
2. Patricia Visscher Bouwcoördinator  
3. Greet Doornbos Bouwcoördinator  
4. Petra Cazemier Bouwcoördinator  
5. Andrea Evenhuis directiemedewerker  
6. Mirjan Hiemstra IB  
7. Hilde Idema Leerkracht + ICT  
8. Jan van Schijndel cultuur  
9. Mirte Knapper Bouwcoördinator  
10. Mirjam Berghuis Event manager  

 
 
 

Samenvatting op schoolniveau leerkrachtvaardigheden op basis van klassenbezoeken in 2016-2017 
Leerkrachten geven instructie via DIM.  
De klassenmappen worden bijgehouden.  
Zelfstandig werken in de groepen is in ontwikkeling. Er wordt in de onder- en middenbouw gewerkt met 
een dag- en weekplanning, in de bovenbouw zijn ze druk bezig met een planbord waarop al het werk 
voor die week staat gepland. 
Sfeer in de groepen is prima. Gedrag van een aantal kinderen is wel een aandachtspunt.  
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Conclusies en consequenties voor ons beleid  

 
 
 
 
 

Huidig beleid doorzetten.  
Aandacht voor werkdruk. 
Aandacht voor ongewenst gedrag. 
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1.3 Totaaloverzicht analyses opbrengsten 16-17  
(op basis van de trendanalyses) 

 
 
De tabel hieronder is een voorbeeld. U kunt er ook voor kiezen om de trendanalyses of de rapportages vanuit uw eigen signalering- of volgsysteem als bijlage toe te voegen aan 
het SJV. 
 

Groep  Eindtoets  14-15 15-16 16-17  
Groep 8 Eindresultaten  541,1 534,9 536.6(536.9) 

Roodgekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de ondergrenzen van de inspectie, Oranjegekleurde resultaten zijn onvoldoende in relatie tot de eigen norm, Groengekleurde resultaten liggen 
op of boven de eigen norm, Blauwgekleurde resultaten liggen boven de bovengrens van de inspectie. 
Vanaf het schooljaar 2016-2017 Boven het streefdoel van de school en boven Citonorm, Boven Citonorm, Onder de eigen norm maar boven minimumnorm, Onder minimumnorm 
  

Groep  LVS toetsen 14-15 15-16 16-17 
Groep 1 Taal voor Kleuters 59.8 58.0 60.2 
 Rekenen voor Kleuters 74.2 70.6 73.6 
 Sociaal emotionele ontwikkeling okt 2016  17.3 9.8 
Groep 2  Taal voor Kleuters  68.7 68.0 70.9 
 Rekenen voor Kleuters 89.3 84.1 88.2 
 Letterkennis 90% kent 10 letters  78.6% 85% 
 Sociaal emotionele ontwikkeling okt 2016  17.3 9.8 
Groep 3 Technisch lezen 23.2 23.9 23.6 
 Rekenen en wiskunde 124(N) 121(N) 113 (N) 
 Spelling  172(N) 171(N) 173(N) 
 Woordenschat  37.4 37.5 
 Sociaal emotionele ontwikkeling okt 2016  6 10.5 
Groep 4 Technisch lezen 63.8 55.7 53.9 
 Begrijpend lezen  19.5 139(N) 134(N) 
 Rekenen en wiskunde 166(N) 173(N) 165(N) 
 Spelling  123 244(N) 254(N) 
 Woordenschat  47.9 57.6 
 Sociaal emotionele ontwikkeling okt 2016  17 10.5 
Groep 5 Technisch lezen 74.4 79.6 69.9(70.4) 
 Begrijpend lezen 25.3 28.1 154(155.4)N 
 Rekenen en wiskunde 72.6 202(N) 194(195.1)N 
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 Spelling  127 128 287(288)N 
 Woordenschat  62.1 64(64.1) 
 Sociaal emotionele ontwikkeling okt 2016  13.3 10.0 
Groep 6 Technisch lezen 86.3 85.0 91.6 
 Begrijpend lezen 34.9 26.6 31.7 
 Rekenen en wiskunde 82.6 83.8 226N 
 Spelling  133 134 134 
 Woordenschat  69.7 72.8 
 Sociaal emotionele ontwikkeling okt 2016  7.8 14.5 
Groep 7 Technisch lezen 92.0 95.0 93.2 
 Begrijpend lezen 42.7 46.6 42 
 Rekenen en wiskunde 102 98.6 100 
 Spelling  139 138 139.8 
 Woordenschat  83.3 86.4 
 Sociaal emotionele ontwikkeling okt 2016  1.5 2 
Groep 8 Technisch lezen 106 102 104 
 Begrijpend lezen 58.7 55.5 53.8(54.3) 
 Rekenen en wiskunde 113 113 107.6(108.4) 
 Spelling  145 142 143.1(143.2) 
 Spelling werkwoorden  116 115.4(115.8) 
 Woordenschat  94.3 

92.3(92.8) 
 Sociaal emotionele ontwikkeling okt 2016  13.8 8.5 

 
 

Samenvatting analyses en conclusies n.a.v. analyse opbrengsten Eind- en tussenresultaten  
 
Eindopbrengsten: 
Samenvatting analyse 
We zien voor de derde keer achtereenvolgend een voldoende score op de Centrale Eindtoets. Waar we 
in 2016 op het landelijk gemiddelde scoorden, scoren we in 2017 boven het landelijk gemiddelde. 
De score is gebaseerd op 49 van 50 leerlingen. Voor 1 leerling geldt een ontheffing i.v.m. plaatsing 
PRO. Deze leerling heeft de toets wel gemaakt. Als we haar score meetellen, komen we uit op 536.6. 
We zien dat we op vrijwel alle gebieden boven het landelijk gemiddelde scoren. De onderdelen die iets 
minder goed worden gemaakt zijn: begrijpend lezen, spelling niet- werkwoorden, meten en 
meetkunde. 
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De mogelijke oorzaken van de goede scores kunnen zijn: 
- N.a.v. de motivatieproblematiek ( tijdens Cito midden) veel gesprekken gevoerd met de beide 

groepen. Het is de kinderen duidelijk geworden waarom ze iets leren en dat ze zelf invloed 
hebben. Eigenaarschap. 

- Dit jaar hebben we het WO deel niet afgenomen, hierdoor minder toets tijd. 
- Werkwoordspelling intensief geoefend met extra materialen. 
- Extra ingezet op de strategieën bij begrijpend lezen, ook d.m.v. RT 
- Doelen voor de kinderen helder maken. Ze weten wat er van ze verwacht wordt. 
- Veel coöperatieve werkvormen aanbieden, waardoor iedereen gemotiveerd blijft. Iedere 

leerling doet actief mee op zijn niveau. 
 
Conclusie 
 

- Continueren van het huidige beleid 
Instructiegroepen goed in beeld 
Eigenaarschap stimuleren, leerlingen inzicht geven wat hun invloed is op hun eigen leerproces 
Coöperatieve werkvormen, zo ook voorbereiden op de vraagstelling van Cito 
Indien mogelijk RT op dezelfde manier inzetten, begrijpend lees strategieën 
Dagelijks werkwoordspelling aanbieden, 5 stappenmethode hanteren 

- Werken volgens het verbeterplan Begrijpend lezen 
- Werken volgens het verbeterplan Rekenen 
- WO niet meer afnemen i.v.m. toets moeheid. We schaffen een nieuwe WO methode aan. 
- Werken volgens de afspraken Spelling Taalverhaal ( starten met minidictee, herhaling van 

categorieën)  
- We starten in het schooljaar 2017-2018 met een cursus motivatie en gedrag 

 
 
 Groep 1 en 2 
Samenvatting analyse 
De scores op Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters zijn allemaal boven het streefdoel van de 
school. 
We merken dat Taal beter wordt gemaakt dan Rekenen, dit heeft vooral te maken met het aanbod.  
De toets rekenen vraagt veel van de kinderen, vooral op het gebied van begrippen. 
We zien dat de letterkennis evenals het vorige schooljaar onvoldoende is. Wel zien we een stijging in 
percentage. Fonemisch Bewustzijn wordt structureel ingezet, dit helpt om de letters goed te 
beheersen. 
Conclusie 

- Continueren van het huidige beleid 
- De signaleringslijst kleuter 2x per jaar afnemen en kritisch kijken naar een passend aanbod 
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voor de uitvallende kinderen. Leerlingen die onvoldoende scoren goed in beeld brengen, kijken 
of dyslexie in de familie voorkomt. Bouw! Tutorlezen aanbieden 

 
Technisch lezen 
Samenvatting analyse 
Alle groepen scoren boven de minimumnorm. De groepen 3, 6, 7 en 8 scoren zelfs boven het 
streefdoel van de school. 
We merken dat groep 3 nog wel veel kinderen heeft dat het AVI- niveau niet haalt. Daarnaast zijn we 
nog niet tevreden over het tempo van de groep. 
Ook groep 4 heeft ondanks veel extra inzet nog niet de ontwikkeling die we graag willen zien. Groep 5 
laat een kleine stijging zien. 
De overige groepen houden hun goed leestempo vast en scoren boven het streefdoel. 
Conclusie 

- Continueren huidige beleid: DMT oefenmap, Leerkans, gebruiken verschillende werkvormen ( 
zie ook het document Schoolafspraken m.b.t. het aanbod) 

- In de groepen 3 en 4 lezen met een maatje, 2 keer per week 
- Bouw! Tutorlezen inzetten voor de leerlingen waarvan we een vermoeden van dyslexie hebben. 

 
 

Rekenen 
Samenvatting analyse 
We zien dat de groepen 3, 4 en 6 boven de minimumnorm scoren, maar onder onze eigen norm. 
De groepen 5 en 8 scoren onder de minimumnorm. Groep 7 scoort boven het streefdoel van de school. 
De 3.0 toetsen zijn voor de kinderen van groep 3 soms nog erg moeilijk. De vraagstelling is erg 
complex. Voor groep 4 geldt dat de rekenvaardigheid van de lln. grotendeels voldoende is, maar dat 
dit tijdens Cito minder goed naar voren komt door de vraagstelling. Er worden ook veel tafels en 
deelsommen gevraagd, dit is nog niet aan bod geweest. 
Groep 5 heeft veel V- scores. Hier zijn 2 leerlingen die zullen doubleren dit schooljaar en 1 leerling met 
complexe problematiek die niet altijd scoort naar zijn kunnen.  
Groep 6 daalt enigszins. Nog wel voldoende, maar onder onze verwachting. Werkhouding in 6A is niet 
altijd goed. 
Groep 7 heeft het goed gedaan, de strakke aanpak en duidelijke structuur zorgen hier mede voor. De 
motivatie van de kinderen is beter, dit kan nog beter. 
 
Conclusie 

- Verbeterplan rekenen schrijven, met veel aandacht voor automatiseren en rekentaal 
- Klassenboeken plannen, collegiale consultatie 
- Vraagstelling Cito oefenen, citotrainer.nl/ leerkans.com 
- Continueren huidige beleid m.b.t. extra aanbod 
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- Cursus Motivatie & gedrag 
- RT inzetten op rekenen 

 
Begrijpend lezen 
Samenvatting analyse 
De groepen 4 en 5 scoren boven het streefdoel van de school. De groepen 6,7 en 8 scoren onder de 
minimumnorm. De groepen 4, 5 en laten in de vaardigheidsgrafiek een daling zien. 
Voor groep 4 geldt dat het technisch leesniveau nog niet altijd voldoende is om de toets van M4 te 
kunnen maken. Het aanbod van Grip start pas in januari. Wel wordt Lees Aardig vanaf het begin 
consequent aangeboden. Groep 5 geeft aan dat het modelen van de lessen en het aanbod van 
kidsweek zorgt voor betere resultaten en motivatie bij de kinderen. De teksten van groep 6 zijn erg 
lang en sluiten niet altijd goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. 
In groep 8 waren er veel kinderen die Vervolg 1 moesten doen en daardoor moeilijk nog een voldoende 
kunnen scoren. 
Conclusie 

- Inzetten op technisch lezen 
- Verbeterplan Begrijpend lezen opstellen met aandacht voor modelen, lees strategieën, 

woordenschat 
- Klassenbezoeken plannen, collegiale consultatie 
- Aanschaffen ABCDE, ik begrijp het 
- Continueren huidige beleid m.b.t. extra aanbod 
- Goed kijken welke vervolgtoets een leerling moet/ kan maken 

 
Spelling 
Samenvatting analyse 
De groepen 3, 4, 6,7 en 8 scoren boven het streefdoel van de school. Groep 5 scoort onder de 
minimumnorm. 
We zien in de groepen 5 en 6 wel een daling in de vaardigheidsgrafieken. 
Werkwoordspelling wordt erg goed gemaakt. 
De nieuwe spellingmethode sluit erg goed aan op Cito. We hebben het afgelopen jaar afgesproken dat 
we de spellingles met een minidictee beginnen ( daarbij gebruiken we woorden van categorieën die al 
eerder aan bod zijn geweest), ook bieden we de woorden volgens het 5 stappenplan aan. 
Door de nieuwe methode zien we af en toe wel wat problemen ontstaan, kinderen passen de regels 
niet op de juiste manier toe. Dit heeft te maken met een andere manier van aanbieden. Vooral de 
groepen 4 en 5 hebben hier last van. 
De methodetoetsen gaan over het algemeen in alle groepen erg goed.  
Conclusie 

- Continueren van het huidige beleid m.b.t. het aanbod  
Raak werkwoordspelling wekelijks aanbieden in de groepen 7 en 8 
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Elke instructieles starten met een minidictee 
Woorden aanbieden volgens 5 stappenplanmethode 
Aanbod volgens document Afspraken m.b.t. aanbod 

 
Woordenschat 
Samenvatting analyse 
De groepen 3, 4,5 en 7 scoren boven het streefdoel van de school. De groepen 6 en 8 scoren onder het 
minimumdoel. We zien dat we als school erg gegroeid zijn op het gebied van woordenschat. We 
hebben hier ook veel aandacht aan besteed door gebruik te maken van woordmuren enz. Daarnaast 
heeft onze nieuwe taalmethode veel aandacht voor woordenschat. 
Alle groepen laten een stijgende lijn zien. 
Conclusie 

- Continueren van het huidige beleid. 
 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Samenvatting analyse 
Alle groepen scoren boven de inspectienorm. We merken dat de sfeer in de verschillende groepen erg 
goed is. Er wordt weinig gepest. 
Wel zien we in de verschillende groepen toenemende gedragsproblematiek. Vooral vanaf de 
onderbouw. Ook zijn er veel kinderen die last ondervinden van de scheiding van hun ouders. 
Ook hebben we een enkele keer te maken met kinderen met een “zorgelijke “gezinssituatie. 
Conclusie 

- Vertrouwenspersonen aanwijzen 
- Prima aanpak hanteren 
- Pestprotocol aanpassen 
- Pestincidenten noteren in Parnassys 
- Zien goed analyseren, lessen inplannen die passen bij de behoefte van de groep 
- Veiligheidsplan maken 
- Afspraken maken over hoe we omgaan met instanties zoals Veilig Thuis 
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Opbrengsten door- en uitstroom  
 

 
 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  
 

 
15-16 

 
16-17 

Aantal leerlingen in groep 8 met een eigen leerlijn (OPP)  5 8 
Aantal leerlingen in groep 8 met een eigen leerlijn dat het beoogde tussendoel haalde*) 2 2 

*)Richtlijn inspectie: minimaal 80% of 1 van de 1, 2 van 2, 2 van 3, 3 van 4, 4 van 5, 4 van 6 
 

Gegevens doorstroom en verwijzing  
 

15-16 
 

16-17 

Percentage zittenblijvers in groep 1 en 2*)(indicatie inspectie: maximaal 12 %, gemiddelde 2 jaar) 0.6% 0.9% 
Percentage zittenblijvers in groep 3 t/m 8 (indicatie inspectie: maximaal 3 %, gemiddelde 2 jaar)  0.9% 1.8% 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar een andere basisschool (peildatum einde schooljaar) 7lln 10 lln 
Aantal leerlingen dat is ingestroomd vanuit een andere basisschool (peildatum einde schooljaar) 7lln 9lln 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar SBO (peildatum einde schooljaar) 1lln 1lln 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het SO (peildatum einde schooljaar) 0lln 0lln 

*)percentage leerlingen in groep 3 dat op 1 oktober 7 jaar is (en groep 3 voor de eerste keer doet). 
 

 
Gegevens uitstroom VO (peildatum einde schooljaar) 

 
15-16  LWO 16-17 LWO 

Aantal leerlingen dat vanuit groep 7 is uitgestroomd naar het VO  0 - 0 - 
Aantal leerlingen dat vanuit groep 8 is uitgestroomd naar PRO 0 - 1 - 
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /BB of KB 12  16  
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VMBO /GL of TL 20  16  
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: Havo 12  8  
Aantal leerlingen dat is uitgestroomd naar het VO: VWO / gymnasium 7  9  

 
Gegevens functioneren van de naar het VO uitgestroomde leerlingen in het 3e jaar  
Resultaten VO Indicatie inspectie In 2013 uitgestroomde leerlingen In 2014 uitgestroomde leerlingen  
Volgens advies  minimaal 75%  %  %  
Hoger dan advies  % % 
Lager dan advies   % % 

 
 

Analyses en conclusies n.a.v. analyse door- en uitstroom. 
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Vanaf het schooljaar 2016-2017 zullen alle scholen voor Vo Intergrip gaan gebruiken. We kunnen 
vanaf het schooljaar 2017-2018 hierin aflezen hoe onze lln. zich verder ontwikkelen. 
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Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar 2016 - 2017 
 

 
 

2.1 Evaluatie Schooljaarplan 
 

 
 

 

Domein 1: Zorg voor Kwaliteit (Kwaliteitszorg – Toetsing – Opbrengsten) 
 

 

nr. 
Ontwikkel-

punt 
Doel/Resultaat1 

Prestatie indicator  

 
Waarom, aanleiding2 Stappen/acties3 Coördinatie4 

Datum 
gereed5 

Bewaking 
Borging6 

Budget7 

 
1 

Voeren van 
kind gesprek-
ken 
 
 

Doelen stellen. Wat wil je bereiken. 
Wat wil je weten na het voeren van 
deze gesprekken.  

Leerlingen meer eigenaar 
laten worden van hun 
eigen werk. Leerlingen zelf 
doelen laten opstellen. Dat 
wil ik bereiken en zo wil ik 
het gaan doen.  

Hoe gaan we de kind gesprekken 
voorbereiden? Welk formulier 
gebruiken we? Welke vragen stellen 
we?  

Directie 
Bouw- 
Coördina-
toren 
 
 

Januari 
2017 
 

Directie formatie 

 Evaluatie 
januari 2017 

Het voeren van kindgesprekken gaat 
op zich goed, maar kost veel tijd.  
Samen doelen stellen werkt wel goed. 
Motiveert leerlingen om het goed te 
doen. 

 Werkwijze wordt doorgevoerd en 
daarbij wordt er gekeken of we de 
gesprekken sneller kunnen doen.  

Directie 
Bouw- 
Coördina-
toren 
 

 Directie 
Bouw- 
Coördina-
toren 
 

Klaar 

                                                
1 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, wanneer zijn we tevreden? Formuleer, indien mogelijk, een prestatie-indicator, waaraan kan worden afgemeten of het doel is bereikt. 
2 Waarom is gekozen voor dit ontwikkelpunt, wat wordt er mee beoogd? Wat was de aanleiding om voor dit ontwikkelpunt te kiezen? 
3 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
4 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
5 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats) en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? (niet van toepassing bij oriëntatiefase)  
7 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 
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2 

Intake 
nieuwe 
leerlingen 
 
 
 

Nieuw aanmeldfomulier. Eerder een 
gesprek over prestaties kind.  

Het oude aanmeldformulier 
beviel niet meer. Er miste 
informatie, daarom gaan 
we kijken wat moet erin en 
hoe moet het eruit komen 
te zien.  

Inventariseren wat we in het nieuwe 
aanmeldformulier willen hebben en 
kijken hoe de lay-out er uit moet 
komen te zien.  

Directie 
IB 
 

September 
2016 

Directie   

 Evaluatie 
september 
2016 

Nieuw aanmeldformulier bevalt goed. 
Meer informatie over het kind bij 
binnenkomst. 

  Directie 
IB 
 

 Directie 
IB 
 

 

 
3 

Gezonde 
school  
Traject 
Prima.  
 
 
 

Weerbaarheid/ welbevinden 
vergroten. 

We vinden weerbaarheid 
en welbevinden zo 
belangrijk dat we dit onder 
de aandacht willen blijven 
houden. 
Daarnaast willen we dat 
pesten niet voorkomt op 
onze school. En gaan 
daarom preventief met 
Prima aan het werk. 

 Directie 
IB  
 
 
 

Juni 2017 Directie 
 

taakverd
eling 

 Evaluatie juni 
2017 

Traject Prima is ingevoerd. In groep 5 
t/m 8 zijn lessenseries afgenomen.  
Prima sluit goed aan bij ons 
pestprotocol.  
Alle leerlingen, ouders en 
leerkrachten hebben de pestmeter 
ingevuld (november/ juni). 
Resultaten zijn besproken tijdens een 
ouderavond. 

 Volgend schooljaar gaan we hiermee 
verder.  

Directie 
IB  
 

 Directie  

 
4 

Zien! 
 
 
 

Het analyseren van de gegevens 
tijdens afname moment en deze 
gegevens bespreken in team.  

Afgelopen schooljaar zijn 
we begonnen met het 
invullen en analyseren van 
Zien! Beleid voortzetten.  

 Directie 
IB 
 

Evalueren 
juni 2017 

Directie 
IB 
 

taakverd
eling 

 Evaluatie in 
juni 2017 

Zien is twee keer afgenomen dit jaar. 
Resultaten zijn besproken in het 
team.  

 We blijven het beleid doorzetten.  Directie 
IB 
 

 Directie 
IB 
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5 Overwegen 
van andere 
vorm van 
eindtoets 
(IEP, route 8 
of de CE) 

Die eindtoets kiezen die het beste bij 
onze populatie past. 

Er zijn verschillende 
redenen waarom we willen 
afstappen van de centrale 
eindtoets, bijv. de duur van 
de toets, maar wegen deze 
op tegen de voordelen? 

Uitzoeken welke toets voor ons als 
school geschikt is middels een lijstje 
met voor- en nadelen van elke toets. 

Directie 
IB 
Leerkrachte
n groep 7/8 

Evalueren 
september 
2016 

Directie 
IB 
Leerkrach
ten groep 
7/8 

Boven-
schools 

 Evaluatie in 
september 
2016 

Er zijn verschillende toetsen bekeken 
(Cito eindtoets, IEP, CE). Middels 
voor- en nadelen is besloten om de 
Cito Eindtoets te kiezen. Deze toets 
past het beste bij onze populatie.  

  Directie 
IB 
Leerkrachte
n groep 7/8 

 Directie 
IB 
Leerkrach
ten groep 
7/8 

Klaar 

6 In 
groepsplan 
onder kopje 
‘doel’ de 
vaardigheidss
core 
vermelden bij 
alle 
niveaugroepe
n. 

Per niveaugroep staat duidelijk het 
doel in vaardigheidsscore vermeld.  

Dit gebeurt niet door 
iedereen.  

Bespreken in team. Voorbeeld laten 
zien. 
Controleren of iedereen dit ook 
daadwerkelijk doet.  

Directie 
Ib-er 

September 
2016 

Directie 
IB-er 

 

 Evaluatie 
september 
2016 

Dit is in het team besproken. Doelen 
worden nu per niveaugroep in het 
groepsplan beschreven. 

 IB-er houdt dit in de gaten tijdens de 
klassenbezoeken. 
Beleid wordt voortgezet. 

Directie 
Ib-er 

 Directie 
Ib-er 
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Domein 2: Onderwijs & Leren (Leerstofaanbod, Tijd, Onderwijsleerproces, Schoolklimaat, VVE) 

 

nr. 
Ontwikkel-

punt 
Doel/Resultaat1 

Prestatie indicator  

 
Waarom, aanleiding2 Stappen/acties3 Coördinatie4 

Datum 
gereed5 

Bewaking 
Borging6 

Budget7 

 
1 

Eigenaar-
schap 
vergroten bij 
leerlingen. 
Op effectieve 
wijze 
feedback 
geven aan de 
leerlingen op 
onze school. 
 
 
 

Leerlingen eigenaar maken van hun 
eigen werk en handelen.  
Bewustmaking van eigen prestaties 
en ontwikkelingen laten zien die zij 
hebben gemaakt t.o.v. eerdere 
prestaties. 

Werkhouding is van veel 
leerlingen matig. Moeten 
zich bewust worden van 
eigen handelen. 

Kind gesprekken voeren.  
Feedback geven n.a.v. toets 
resultaten.  

Directie. 
Bouw- 
coördinator
en.  
 

Juni 2017 
 

Directie formatie 

                                                
1 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, wanneer zijn we tevreden? Formuleer, indien mogelijk, een prestatie-indicator, waaraan kan worden afgemeten of het doel is bereikt. 
2 Waarom is gekozen voor dit ontwikkelpunt, wat wordt er mee beoogd? Wat was de aanleiding om voor dit ontwikkelpunt te kiezen? 
3 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
4 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
5 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats) en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? (niet van toepassing bij oriëntatiefase)  
7 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 
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 Evaluatie juni 
2017 

Het voeren van kindgesprekken en 
doelen stellen maakt dat de 
leerlingen bewuster worden van hun 
eigen handelen.  
In de bovenbouw wordt er met de 
leerlingen over hun eigen doelen 
gesproken en over hun prestaties van 
toetsen e.d. Leerlingen krijgen zo 
meer inzicht in hun eigen prestaties. 
Motivatie neemt toe, maar blijft een 
punt van aandacht. Werkhouding kan 
nog wel verbeterd worden bij een 
groot aantal leerlingen.  

 Werkhouding en motivatie blijven een 
punt van aandacht. 

Directie. 
Bouw- 
coördinator
en.  
 

 Directie. 
Bouw- 
coördinato
ren.  
 

 

 
2 

Geper-
sonaliseerde 
leerlijnen 
 
 
 

Leerlingen krijgen een gesprek over 
hun leerdoelen. De leerlijn die de 
leerling volgt sluit meer aan bij zijn / 
haar niveau. De leerling is beter 
gemotiveerd en het resultaat stijgt.  

Prestaties kunnen beter 
door betere motivatie 

Gesprekken met leerkracht door 
Intern begeleider 
Gesprekken met leerlingen door 
leerkracht 

In 
bouw 

Juni 2017 IB taakuren 

 Evaluatie in 
juni 2017 

Het stellen van doelen en praten 
hierover draagt bij aan meer 
eigenaarschap van de leerlingen. 
Leerlingen die niet met de methode 
kunnen meedoen, komen op een 
eigen leerlijn. De leerstof sluit zo 
beter aan bij de leerling (passend 
onderwijs). Motivatie neemt toe. 

 We zetten dit beleid voort. In bouw  IB  

 
3 

Nieuwe 
taalmethode 
integraal 
invoeren 
 
 
 

Een actuele methode waarbij 
onderscheid gemaakt wordt tussen de 
verschillende niveaus.  
  

Prestaties kunnen door 
deze methode omhoog  

Invoeren en evalueren  Directie 
 

Evaluatie 
januari 
2017 

Directie begroting 
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 Evaluatie 
januari 2017 

De nieuwe methode is ingevoerd 
(Taalverhaal.nu), in de groepen 4 t/m 
8. 
De methode is geëvalueerd. We 
hebben een document opgesteld 
waarop de belangrijkste afspraken 
staan die we allemaal uitvoeren. 

 Beleid voortzetten. Directie   Directie Klaar 

 
4 

Reken-
methode 
groep 7/8. 
 
 
 

Doorgaande leerlijn. De groepen 3 t/m 6 
werken al met de nieuwe 
methode.  

Invoeren van de nieuwe methode en 
evalueren.  

Directie  Evaluatie 
januari 
2017 

Directie  begroting 

 Evaluatie 
januari 2017 

De methode is begin dit jaar 
ingevoerd in groep 7/8. 
De methode is geëvalueerd. Uit deze 
evaluatie kwamen een aantal punten 
naar voren: methode heeft veel 
verschillende bewerkingen/ worden 
veel nieuwe strategieën in 1 les 
aangeboden, sluit niet goed aan bij 
Cito, etc.  

 Voor komend schooljaar willen we 
kijken wat we eventueel zouden 
kunnen aanpassen, zodat de methode 
beter te gebruiken is in de groepen 7 
en 8.  

Directie  Directie  

 
5 

Afspraken 
maken over 
nakijken/ 
corrigeren 
van 
leerlingen-
werk.  
 
 
 

In alle groepen worden dezelfde 
regels gehanteerd over het nakijken 
en verbeteren van gemaakt werk.  

Nu gebeurt het nakijken/ 
corrigeren van werk niet op 
dezelfde manier.  

Opstellen van afspraken over nakijken 
en corrigeren van leerlingenwerk. 
Deze afspraken moeten in de 
groepsmap bewaard worden, zodat 
het in iedere klas op dezelfde manier 
gebeurd. 

Directie 
Bouw 
Coördinato-
ren  

September 
2017 

Directie 
Bouw 
Coördina-
toren 

- 

 Evaluatie 
september 
2017 

Dit punt hebben we nog niet 
opgepakt.  

 Voor begin nieuwe schooljaar hebben 
we het document over de afspraken 
over het nakijken en corrigeren van 
leerlingenwerk klaar (evaluatie sept. 
2017). 

Directie 
Bouw 
Coördinato-
ren 

 Directie 
Bouw 
Coördinat
o-ren 
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6 Invoeren van 
een dag- en 
weekplanning 
voor de 
leerlingen. 

Nieuw beleid t.a.v. zelfstandig 
werken.  
Bevorderen van de zelfstandigheid.  

Het zelfstandig werken 
effectiever en duidelijker.  
Geen doorgaande lijn in de 
verschillende groepen. 
Geen gezamenlijke visie. 

Concept dag- en weekplanning 
maken.  
In team bespreken van de dag- en 
weekplanning. 
Beleid maken  
 

Directie 
Bouw 
Coördinato-
ren 

Juni 2017 Directie 
Bouw 
Coördina-
toren 

taakuren 

 Evaluatie juni 
2017 

Dit schooljaar zijn we opnieuw gestart 
met het zelfstandig werken. Daarbij 
hebben we eerst goed gekeken wat 
we onder zelfstandig werken verstaan 
(visie). In de verschillende groepen 
wordt er nu gewerkt met een dag 
en/of weekplanning/ planbord.  
Doorgaande lijn moet nog 
zichtbaarder worden in de school.  
Er moet nog een goed beleid worden 
geschreven.  

 We moeten er voor zorgen dat het 
zelfstandig werken ook na de 
zomervakantie weer wordt opgepakt. 
De doorgaande lijn moet beter in 
beeld komen. In kaart brengen wat 
de verschillende groepen nu doen en 
kijken hoe we de formats en het 
gebruik op elkaar kunnen afstemmen.  
Hoe zorgen we voor eenheid/ 
doorgaande lijn in de school.   

Directie 
Bouw 
Coördinato-
ren 

 Directie 
Bouw 
Coördinat
o-ren 

Volgend 
school-
jaar 
verder 
ontwikkel
en.  

7 De leraren 
geven 
expliciet 
onderwijs in 
strategieën 
voor denken 
en leren. 

Leerlingen leren de geleerde leer- 
strategieën bewust toe te passen bij 
alle vak- en vormingsgebieden. 

We kiezen nog wel eens 
voor de makkelijke weg en 
bieden niet de benodigde 
strategie aan 

klassenbezoeken Directie  
IB 

Juni 2017 Directie  
IB 

- 

 Evaluatie in 
juni 2017 

Voorafgaand aan de les wordt 
gekeken welke strategieën 
aangeboden worden. Leerlingen 
krijgen instructie om de strategieën 
toe te passen. Deze strategieën 
worden regelmatig herhaald. 
De benodigde strategieën worden 
aangeboden. 

  Directie  
IB 

 Directie  
IB 

Beleid 
wordt 
voort-
gezet 
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8 Het inzetten 
van leer- en 
hulpmiddelen 
voor een 
uitdagende 
leeromgeving 

Invoeren van nieuwe methodes; 
taalmethode integraal/ nieuwe 
rekenrijk 7/8, volgend schooljaar 
wereldoriëntatie. Alle groepen 5 t/m 
8 kijken elke dag het (jeugd)journaal.  
Inzetten van aanschouwelijk 
materiaal om abstracte begrippen te 
concretiseren. 

Er is veel materiaal dat niet 
gebruikt wordt. 
Structuur aanbrengen in 
het aanbod van de 
maatschappelijke 
onderwerpen. 

Aanschaf digibord rekenmaterialen 
(litermaat, breukenstroken). 

Bouwcoör-
dinatoren 

Juni 2017 directie begroting 

 Evaluatie in 
juni 2017 

De methodes zijn ingevoerd. Druk 
bezig met de werkgroep om een 
nieuwe WO-methode te kiezen.  
Breukenstroken, maatbekers, 
klokken, etc. worden regelmatig 
gebruikt bij rekenen.  
Structuur aanbrengen in het aanbod 
van maatschappelijke onderwerpen 
kan verbeterd worden. Komend 
schooljaar gaan we bezig met het 
burgerschap en sociale integratie 
(visie, aanbod, planmatig werken). 

 Komend schooljaar bezig met actief 
burgerschap en sociale integratie. 
Visie opstellen, aanbod bepalen, hoe 
zetten we het in, etc. 

Bouwcoör-
dinatoren 

 directie Komend 
school-
ljaar 
bezig 
met 
actief 
burgersc
hap en 
sociale 
integratie 

9 Afstemmen 
van instructie 
en 
verwerking 
op de 
verschillen in 
ontwikkeling 
tussen 
leerlingen. 
En daarbij 
een actieve 
betrokken-
heid van 
leerlingen. 

Onderwijs op maat/ adaptief 
onderwijs. Leerlingen krijgen datgene 
aangeboden wat bij hun ontwikkeling 
past.  
En daardoor actiever betrokken zijn 
bij hun werk en leerproces.  

Leerlingen hebben 
verschillende leerstijlen. 
Daar doen wij nu nog te 
weinig mee.  

Inzetten van coöperatieve 
samenwerkingsspelletjes.  
Instructieschrift gebruiken.  
Afstemming tussen de verschillende 
groepen.  

IB 
Bouw 

Juni 2017 Directie taakuren 
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 Evaluatie in 
juni 2017 

Verschillende vormen van 
coöperatieve 
samenwerkingsspelletjes worden in 
alle groepen ingezet. In de 
bovenbouw wordt een 
instructieschrift gebruikt door de 
leerlingen.. 
Tussen de groepen is er veel contact.  
Kinderen krijgen nu meer 
aangeboden wat bij hun niveau past 
(eigen leerlijn, OPP). Actieve 
betrokkenheid van leerlingen kan nog 
wel verbeterd worden.   

 Aandachtspunt is de actieve 
betrokkenheid / motivatie van 
leerlingen.  

IB  
Bouw 

 Directie Komend 
school-
jaar mee 
verder. 

10 Visie 
ontwikkelen 
bij het 
samenstellen 
van groepen 
passend bij 
het doel 
(samen-
werken). 

Leerlingen leren om op een 
doelmatige manier samen te werken. 
Daarbij maken we gebruik van 
gestructureerde didactische 
werkvormen.  

Leerlingen efficiënter leren 
samenwerken.  

Oefenen en overleggen in team en 
bouwoverleg 

IB en Bouw Juni 2017 directie taakuren 

 Evaluatie in 
juni 2017 

We hebben nog geen visie ontwikkeld 
bij het samenstellen van groepen 
passend bij het doel.  
Dit punt nemen we mee naar volgend 
schooljaar. 
Wel wordt er in de klassen gewerkt 
met coöperatieve werkvormen. 

  IB en Bouw  directie Mee-
nemen 
naar 
volgend 
school-
jaar. 

11 Hanteren van 
structurele 
groeperings-
vormen voor 
het leren 
samen-
werken. 

Leerlingen leren om op een 
doelmatige manier samen te werken. 
Daarbij maken we gebruik van 
gestructureerde didactische 
werkvormen. 

Afstemmen in team over 
beoogde doelen. 

Team en bouw overleg Bouwcoördi
natoren 
Directie 

Juni 2017 Directie taakuren 
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 Evaluatie in 
juni 2017 
 

Dat gebeurt nu in de klassen. 
Leerlingen kunnen met elkaar 
samenwerken in de klas, maar ook op 
de leerpleinen. Daarbij kijken we 
goed naar welke didactische 
werkvormen we inzetten. 

  Bouwcoördi
natoren 
Directie 

 Directie  

 
 

 

Domein 3: Zorg & Begeleiding 

 

nr. 
Ontwikkel-

punt 
Doel/Resultaat1 

Prestatie indicator  

 
Waarom, aanleiding2 Stappen/acties3 Coördinatie4 

Datum 
gereed5 

Bewaking 
Borging6 

Budget7 

 
1 

Invoeren 
DORR 
digitaal 
 
 
 

In de groepen 1-2 is DORR volledig 
ingevoerd 

Beredeneerd aanbod 
digitaal.  

Ontwikkelingen opnemen in 
bouwoverleg 

Directie 
Coördinator 
onderbouw 
 
 

 
Juni 2017 

Directie 
Coördi-
nator 
onder-
bouw 
 

begroting 

                                                
1 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, wanneer zijn we tevreden? Formuleer, indien mogelijk, een prestatie-indicator, waaraan kan worden afgemeten of het doel is bereikt. 
2 Waarom is gekozen voor dit ontwikkelpunt, wat wordt er mee beoogd? Wat was de aanleiding om voor dit ontwikkelpunt te kiezen? 
3 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
4 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
5 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats) en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? (niet van toepassing bij oriëntatiefase)  
7 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 
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 Evaluatie juni 
2017 

DORR digitaal is wel volledig 
ingevoerd, maar het werkt nog niet 
optimaal. Het systeem loopt vaak een 
keer vast.  
Digitaal komt niet overeen met hoe het op 
papier staat. Groepsplan wordt niet 
gebruikt: te uitgebreid beschreven. Invullen 
van de fasen worden wel gedaan. Cursus 
is niet afgerond. DORR digitaal wordt 
minimaal ingezet. Er is veel onwetendheid 
over. Implementatie is niet goed verlopen. 

 
 

 Iemand vragen die ons hierbij 
ondersteunt. Contact opnemen met 
Pim van Dort (DORR) Eventueel alleen 
op papier bijhouden.  

Directie 
Coördinator 
onderbouw 
 

 Directie 
Coördi-
nator 
onder-
bouw 
 

 

 
2 

School 
Onder-
steunings-
profiel (SOP) 
 
 
 

Visie en beleid is vastgelegd waarop 
we invulling geven aan Passend 
Onderwijs.  

SOP is nu nog in concept. Bespreken in diboco en team 
Daarna in MR 

Directeur 
IB-er 

Juni 2017 Directeur 
IB-er 

- 

 Evaluatie in 
juni 2017 

Het schoolondersteuningsprofiel is 
klaar. Het document is besproken in 
de MR en het team.  

  Directeur 
IB-er 

 Directeur 
IB-er 

Klaar 
In 
Kwintoo
map zorg 
en 
begeleidi
ng. 
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3 

Hanteren van 
duidelijke 
afspraken 
over 
verantwoord
elijkheden 
van de aan 
onze school 
verbonden 
specialisten. 
 
 
 

Taakomschrijving van prominente 
taken in de school  

Afspraken zijn er niet. 
Kan daarom nu niet goed 
worden weggezet in 
taakuren. 

Directie en diboco 
Afspraken maken met trekkers van 
werkgroepen en specialisten over 
inhoud en omvang van hun taak. 

Directeur 
IB-er 

Juni 2017 Directeur 
IB-er 

taakuren 

 Evaluatie juni 
2017 

Taakomschrijving per taak is klaar. 
Taakuren zijn erbij vermeld.  

  Directeur 
IB-er 

 Directeur 
IB-er 

klaar 

 
4 

Afspraken 
vervanging 
IB-er. 
 
 
 

Er moet een achterwacht voor de IB 
komen 

Bij uitval van de IB is er 
geen achterwacht 

Schaduw ib-er opleiden of aanstellen Directeur 
IB-er 

z.s.m. Directeur 
IB-er 

- 

 Evaluatie juni 
2017 

Is wel over gesproken, maar zijn nog 
geen concrete afspraken 
overgemaakt.  

 Komen we op terug. Komt in het 
schooljaarplan.  

Directeur 
IB-er 

 Directeur 
IB-er 

 

 
5 

Een 
orthotheek 
die aan onze 
eisen 
voldoet.  
 
 
 

Er moet een zo all round mogelijke 
orthotheek gerealiseerd worden. 
 
Aanwezige materialen en expertise 
moet in kaart gebracht worden 

Er is veel materiaal en 
expertise aanwezig in onze 
school. We moeten een 
eenduidig overzicht hebben 
zodat inzet effectief kan 

Nadenken over IB uitbreiding Directeur 
IB-er 

Juni 2017 Directeur 
IB-er 

Begroting 
en 
formatie 
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 Evaluatie juni 
2017 

De orthotheek is afgelopen jaar 
aangevuld met nieuwe materialen.  
De aanwezige materialen en expertise 
moeten nog wel in kaart gebracht 
worden.  
IB-uitbreiding is er, maar wordt niet 
ingezet voor het bijhouden van een 
orthotheek, maar vooral voor de zorg 
in klas en daarbuiten.  

 De volgende stap is om de aanwezige 
materialen en expertise in kaart te 
brengen. Dit gaat de IB-er doen.  

Directeur 
IB-er 

 Directeur 
IB-er 

Punt 
nemen 
we mee 
naar 
volgend 
school-
jaar 

6 Efficiënt 
bijhouden 
van de 
effecten van 
de zorg in 
het logboek.  

De effecten van de zorg die we 
bieden in en buiten de klas moeten 
terug te vinden zijn in het logboek. 

Niet iedereen houdt dit 
efficiënt bij.  

Nogmaals in team bespreken. 
Controleren of iedereen dit doet. 

Directeur 
IB-er 

Evalueren 
juni 
2017 

Directeur 
IB-er 

taakuren 

 Evaluatie juni 
2017 

Er zijn afspraken gemaakt over het 
bijhouden van het logboek. Iedereen 
houdt dit nu op de juiste wijze bij. 

 De IB-er controleert of de afspraken 
worden nagekomen. 

Directeur 
IB-er 

 Directeur 
IB-er 

 

7 Opstellen 
gedrags-
protocol 

Aan het eind van het jaar is er een 
gedragsprotocol. 

Doorgaande lijn in het 
aanspreken van kinderen. 

Werkgroep gedrag maakt protocol en 
bespreekt dit in het team. 

Directeur 
IB-er 
Werkgroep  

Juni 2017 Directeur 
IB-er 

Taakuren
. 

 Evaluatie juni 
2017 

Gedragsprotocol is bijna gereed. Er 
komt een doorgaande lijn in het 
aanspreken van kinderen. Dit gaan 
we in het team bespreken. Dit punt 
komt terug in het schooljaarplan. 

 Gedragscode (Prima) wordt hier 
volgend schooljaar aan toegevoegd 
(zie schooljaarplan).  
Ook bespreken we in het team hoe we 
de kinderen op een gelijke wijze 
aanspreken op het gedrag. Dit wordt 
verwerkt in het gedragsprotocol.  

Directeur 
IB-er 
Werkgroep 

 Directeur 
IB-er 
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Domein 4: Organisatie & Management 

 

nr. 
Ontwikkel-

punt 
Doel/Resultaat1 

Prestatie indicator  

 
Waarom, aanleiding2 Stappen/acties3 Coördinatie4 

Datum 
gereed5 

Bewaking 
Borging6 

Budget7 

 
1 

Directie 
taken school 

Afstemming taken in het MT Jan 
Ligthart 

De directie heeft 
uitbreiding van uren en 
personen 
Taken Diboco zijn nu 
vrijblijvend 

Komen tot een goede taakverdeling 
directeur en waarnemend 
Komen tot een taakomschrijving voor 
de bouwcoördinatoren 

Directie Juni 2017 
 

Directie taakuren 

 Evaluatie juni 
2017 

Er is een goede taakverdeling voor 
directeur en waarnemend directeur. 
Er is nog geen duidelijke 
taakomschrijving voor de 
bouwcoördinatoren.  

 Dit punt wordt opgenomen in het 
schooljaarplan. 

Directie Juni 2017 Directie  

 
2 

Directie 
school en IKC 
 

Afstemming taken directie JL en IKC Onze school gaat op in een 
Integraal Kind Centrum 

Maken van een overzicht waar de 
uitvoering en verantwoording van 
taken ligt. 

Directie 
 

Juni 2017 Directie IKC 
begroting 

 Evaluatie juni 
2017 

Overzicht is gemaakt waarin heel 
duidelijk de uitvoering en 
verantwoording staat beschreven van 
de taken.  

  Directie  Directie  

 
3 

IKC 
 
 
 

Er is samenwerking en inzet van 
expertise van de verschillende 
partners in het IKC Olingertil 

We maken te weinig 
gebruik van elkaars 
kwaliteit 

Taakverdeling IKC in MT IKC Directie 
 

Juni 2017 Directie IKC 
taakuren 

                                                
1 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, wanneer zijn we tevreden? Formuleer, indien mogelijk, een prestatie-indicator, waaraan kan worden afgemeten of het doel is bereikt. 
2 Waarom is gekozen voor dit ontwikkelpunt, wat wordt er mee beoogd? Wat was de aanleiding om voor dit ontwikkelpunt te kiezen? 
3 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
4 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
5 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats) en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? (niet van toepassing bij oriëntatiefase)  
7 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 
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 Evaluatie juni 
2017 

De samenwerking en inzet is er, maar 
moet voor volgend schooljaar nog 
beter op elkaar afgestemd worden.  
Dinsdag 13 juni komen we bij elkaar 
om de afstemming qua activiteiten, 
samenwerking en inzet te bespreken 
en vast te leggen voor volgend 
schooljaar. 

  Directie  Directie  

 
4 

Diboco 
 
 

Diboco bestaat uit bouwcoördinatoren 
en IB. Er is een goede taakverdeling 
en aansturing in de bouw 

Er is geen heldere 
structuur en taakverdeling 
Daardoor is er onvoldoende 
gezag 

Taakverdeling goed op papier zetten 
en in de bouwen communiceren 

Directie Juni 2017 Directie taakuren 

 Evaluatie juni 
2017 

 De aansturing is niet in alle 
bouwen even goed gelukt.  

Met de bouwcoördinatoren vaststellen 
hoe de bouw overleggen tot meer 
resultaat leiden  
 

Directie Juni 2017 Map ‘team 
afspraken’ 

formatie 
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Domein 5: Teamontwikkeling & Persoonlijke ontwikkeling (Scholing, Begeleiding) 

 

nr. 
Ontwikkel-

punt 
Doel/Resultaat1 

Prestatie indicator  

 
Waarom, aanleiding2 Stappen/acties3 Coördinatie4 

Datum 
gereed5 

Bewaking 
Borging6 

Budget7 

 
1 

Gedane 
afspraken 
borgen 
 
 
 

Meer lijn in de school. Er zijn wel afspraken maar 
het blijkt steeds weer dat 
niet iedereen ze kent of 
doorvoert. Bij nieuwe 
teamleden is het steeds 
weer lastig om de 
afspraken goed op papier 
aan te bieden 

Alle afspraken nogmaals vastleggen 
en in een overzicht bewaren 

directie 
 
 

Juni 2017 Directie - 

 Evaluatie juni 
2017 

Alle afspraken zijn dit schooljaar goed 
vastgelegd. Deze afspraken zijn te 
vinden in de groepsmap van elke 
leerkracht.  

  Directie  Directie  

 
2 

Doorgaande 
lijn evalueren 
 
 
 

De doorgaande leerlijn is helder 
genoeg omschreven.  
De afspraken worden (verbeterd) 
vastgelegd  

Er is winst te behalen op 
cognitief en sociaal 
emotioneel gebied, als de 
afspraken eenduidig zijn en 
door iedereen worden 
nageleefd 

Alle afspraken bij langs lopen en weer 
vastleggen 

Directie 
 

Juni 2017 Directie - 

                                                
1 Welk resultaat willen we concreet bereikt hebben, wanneer zijn we tevreden? Formuleer, indien mogelijk, een prestatie-indicator, waaraan kan worden afgemeten of het doel is bereikt. 
2 Waarom is gekozen voor dit ontwikkelpunt, wat wordt er mee beoogd? Wat was de aanleiding om voor dit ontwikkelpunt te kiezen? 
3 Welke essentiële stappen gaan we in de loop van dit schooljaar zetten om ons doel te bereiken? 
4 Wie is voor dit ontwikkelpunt het eerste aanspreekpunt? 
5 Datum waarop het doel is bereikt, finale besluitvorming kan plaatsvinden en een succes kan worden gevierd. 
6 Waar zijn de resultaten vastgelegd (vindplaats) en welke acties zijn nodig om de nieuw verworven kwaliteit minimaal vast te houden? (niet van toepassing bij oriëntatiefase)  
7 Wat is het begrote investeringsbedrag en uit welk budget moet het komen? 
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 Evaluatie juni 
2017 

Zie bovenstaande punt.  
Daarbij is de doorgaande lijn helder 
omschreven.  

  Directie  Directie  

 
3 

 
HBG 
 
 

Er is een doorgaande lijn voor de 
slimme leerling en de school is een 
hoogbegaafdheidsprofielschool 

Goede leerlingen kunnen 
nog beter begeleid worden 

Een leerkracht zet de lijn uit in 
overleg met de IB en directie. 
Er is een teamscholing 

HBG lkr 
 

Juni 2017 Directie begroting 

 Evaluatie juni 
2017 

We zijn druk bezig met het traject om 
een hoogbegaafdheidsprofielschool te 
worden. De doorgaande lijn voor de 
meer begaafde leerlingen is 
beschreven voor verschillende 
vakgebieden.  
Ook het beleidsplan is klaar.  

      

 
4 

Inzetten 
talenten 
 
 
 

Creativiteit / Gedrag /Kindercoach/ 
Sport zijn onderdelen die in onze 
school goed vastgelegd zijn in een 
leerlijn of activiteitenlijn 
 

Afspraken omtrent aanbod 
is vaag of onbekend bij 
deel van het team 

Leerkrachten meer persoonlijk 
verantwoordelijk (lees belangrijk) 
maken voor hun inzet van hun talent 

Lkr Juni 2017 Directie taakuren 

 Evaluatie juni 
2017 

Voor creativiteit hebben we sinds 
vorig jaar schooljaar het kunst-
carrousel. Verschillende disciplines 
komen tijdens het carrousel aan de 
orde. Aanbod van lessen wordt in een 
map bewaard. 

De taak is gedeeltelijk 
gelukt.  
Inzet rots en water en 
coachgesprekjes zijn goed 
gelukt 
De gesprekjes met 
leerlingen nemen te veel 
tijd in beslag. 

Strakkere planning van gesprekjes. 
Korte helder omschreven afspraken 
Doorgaan met Rots en Water 
Creativiteit meer op focussen 

Leerkracht  Directie Voortzett
ing van 
traject 
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(Of toevoegen bijlage: ‘Evaluatie Schooljaarplan 2016-2017’) 

 
 

 

2.2 Relevante ontwikkelingen 
 
Zijn er relevante ontwikkelingen die niet staan vermeld in het schooljaarplan? 
 
 

 
 

2.3 Evaluatie Financiën 
 
Invoegen of verwijzen naar:  

- Exploitatie overzicht Baten en Lasten, stand van zaken; 
- Overzicht Investeringen; 
- Verantwoording: toelichting op de stand van zaken, verwachte ontwikkelingen. 

 
 
 

 

Hoofdstuk 3: Waardering belanghebbenden en betrokkenen 
 

 
 
 
 

 

3.1 Waardering Inspectie 
 

 
Eventueel toevoegen: 

 Samenvatting of conclusie bestuur en/of school n.a.v. bevindingen inspectie; 
 Beoordeling inspectie op: http://www.onderwijsinspectie.nl 

 
Nb: Indien de beoordeling gebaseerd is op het waarderingskader vernieuwd toezicht gebruikt u 
het tweede model Inspectierapport. 
 
 

 
Inspectierapport datum 11-03-2015 

 
nr. Normindicatoren inspectie 1 

 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

 
1.1 

 
De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op 
het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerling-populatie mag worden 
verwacht. 
 

  x   

 
1.2 

 
De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde 
tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de leerling-
kenmerken mag worden verwacht. 
 

  x   

 
2.1 

 
Bij de aangeboden leerinhouden voor Nederlandse taal en rekenen en wiskunde betrekt 
de school alle kerndoelen als te bereiken doelstellingen. 

  x   
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1 =slecht, 2 = onvoldoende, 3 = voldoende, 4 = goed, 5 = niet te beoordelen  
 
 

Conclusies en consequenties voor ons beleid 

Beleid wordt voortgezet. Veel aandacht voor interne zorg. Verbinding plannen en praktijk wordt steeds zichtbaarder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2.2 
 
De leerinhouden voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde worden aan 
voldoende leerlingen aangeboden tot en met het niveau van leerjaar 8. 
 

 x    

 
2.4 

 
De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij 
Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen 
met een taalachterstand. 
 

  x   

 
5.1 

 
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. 
 

  x   

 
5.2 

 
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. 
 

  x   

 
5.3 

 
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. 
 

  x   

 
7.1 

 
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en 
procedures voor het volgen van de prestaties van de leerlingen. 
 

  x   

 
8.3 

 
De school voert de zorg planmatig uit. 
 

  x   
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3.2 Waardering personeel 
 

 

Datum peiling  Februari 2017 

Instrument (en) bvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek 

Percentage respons 100% 
 

Relevante uitkomsten 
Leerkrachten zijn ‘zeer tevreden’ over de school. Ze waarderen met name de werksfeer, de veiligheid en contacten 
met teamleden. Ook het schoolgebouw, het nakomen van afspraken en het verdelen van verschillende 
werkzaamheden worden prima gewaardeerd.  
Dat er soms geen vervanging is bij ziekte vinden de leerkrachten een punt van zorg. Ook vindt een deel van het 
team dat het motiveren van leerlingen soms moeilijk is. De werkdruk wordt door een kwart van het team als hoog 
ervaren.  

 

Conclusies en consequenties voor ons beleid 
Een kwart geeft aan dat ze de werkdruk te hoog vinden. In het team is daarover gesproken en we zijn aan het 
bedenken hoe we de werkdruk kunnen verminderen. Voor volgend schooljaar kijken we ook goed naar de taken en 
de verdeling daarvan.  
Het team geeft aan dat de motivatie van leerlingen een punt van aandacht is. Voor volgend schooljaar willen een 
teamscholing gaan volgen om de motivatie aan te pakken.  
Vervanging bij ziekte hebben wij weinig tot geen invloed op. Wel zijn er twee leerkrachten die wel willen werken als 
er nood aan de man is.  
We gaan kijken hoe we onze kwaliteiten kunnen borgen en hoe we een aantal zaken nog kunnen verbeteren.  
 

 
 

 
 

 

3.3 Waardering ouders 
 

 

Datum peiling  Februari 2017 

Instrument (en) bvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek 

Percentage respons 49% 
 

Relevante uitkomsten 
De ouders zijn over het algemeen ‘zeer tevreden’ over de school. Met name zijn de ouders tevreden over de 
vakbekwaamheid van de leerkracht, sfeer en inrichting van het schoolgebouw, plezier in schoolgaan en de 
schoolomgeving. Ook de sociale veiligheid scoort hoog.  
Ouders vinden de verkeersituatie rondom de school, informatievoorziening over het kind en aandacht multimedia/pc  
aandachtspunten.  
 
 

 

Conclusies en consequenties voor ons beleid 
Wij zetten ons huidige beleid voort en de aandachtspunten nemen wij mee in ons beleid.  
Wij zijn al een aantal keer in gesprek gegaan met de gemeente over de verkeerssituatie rondom de school. Tot nog 
toe is er nog niets veranderd. Wij blijven aan de bel trekken bij de gemeente om de verkeersituatie veiliger te 
krijgen. 
Wat betreft de informatievoorziening naar ouders toe over hun kind. Ouders worden eerder betrokken als er iets in 
de klas is gebeurd.  
Op dit moment zijn wij druk bezig met de aanschaf van I-pads en chrome books. Wij gaan kijken hoe we dit het 
beste in ons onderwijs kunnen integreren.  
We gaan kijken hoe we onze kwaliteiten kunnen borgen en hoe we een aantal zaken nog kunnen verbeteren.  
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3.4 Waardering leerlingen 
 

 

Datum peiling  Februari 2017 

Instrument (en) bvPO Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek 

Deelnemende leerlingen 173 
 

Relevante uitkomsten 
De leerlingen geven de school een kwalificatie ‘goed’.  
Leerlingen geven aan dat ze de schoolregels duidelijk vinden en dat juf of meester veel aandacht heeft om het 
(online) pesten tegen te gaan. Ze vinden de uitleg en feedback die ze krijgen over het leerwerk goed. Ook het 
schoolgebouw en de schoolomgeving wordt door de leerlingen erg gewaardeerd.  
Kinderen geven aan dat ze graag een andere methode voor wereldoriëntatie. Bij sommigen is het pestbeleid dat de 
school hanteert nog onvoldoende bekend. Een aantal kinderen geeft aan dat ze graag een andere plaats in de klas 
wil.  
 

 

Conclusies en consequenties voor ons beleid 
We zetten het beleid voort. We nemen de aandachtspunten mee. Voor volgend schooljaar wordt er een nieuwe 
wereldoriëntatie methode aangeschaft.  
 

 
 
 
 
 

 

3.5 Waardering externe visitatie / audit 
 

 

Datum peiling  Niet uitgevoerd in dit schooljaar. Komt in 2018. 

Instrument (en)  
 

Relevante uitkomsten 
 
 

 

Conclusies en consequenties voor ons beleid 
 
 

 


