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Inleiding

In ons jaarplan geven we aan:

Inleiding

1. Welke streefbeelden wij hebben opgesteld voor de
schoolplanperiode 2020-2024.
2. Hoe het staat met de leerlingenaantallen en de
gevolgen daarvan.
3. Welke jaarplandoelen aan de hand van de
streefbeelden zijn opgesteld? Welke aandachtspunten
we dit schooljaar hebben i.r.t. het schoolplan
4. Een PDCA-plan per aandachtspunt.
5. Welke actuele ontwikkelingen van belang zijn.

Basisschool TOON

In ons jaarverslag blikken we terug op de jaarplandoelen en
de ondernomen activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn
te relateren aan
1.
2.
3.
4.

de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
de verbeterthema's uit ons schoolplan
de verbeterpunten uit de categorie 'divers'

De jaarplandoelen voor het schooljaar 2020-2021 zijn; 1.
De didactische vaardigheden van leerkrachten vergroten op
het gebied van rekenen. 2. Een gedeelde pedagogische
visie in het hele Kindcentrum. 3. Visie hebben op werken in
de clusters met leerpleinen. 4. Neerzetten van een positief
imago van het Kindcentrum. 5. Inzichtelijk maken van de
zorgstructuur en het efficiënter maken van deze. 6. Het
creëren van een professionele leergemeenschap.
In de bijlage zijn de documenten terug te vinden van de 90
dagen doelen. Deze zijn tevens geëvalueerd. De
jaarplandoelen 1 tm 4 komen in deze plannen terug. De
jaarplandoelen 5 en 6 worden beschreven binnen de
aandachtspunten die in de actieplannen staan beschreven.
Per actiepunt kun je lezen of het is afgerond, meegenomen
wordt naar volgend jaar.

Streefbeelden

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Het aanbod van de kernvakken (rekenen en lezen) past bij de populatie en de weging In de verdere uitwerking van dit jaarverslag is per actieplan de evaluatie beschreven. In
van onze school en het aanbod borgen we. Er is een duidelijk handboek ontwikkeld
de bijlagen zijn de documenten opgenomen waarin de evaluaties naar verwezen
waarin staat; zo werken wij op het Kindcentrum TOON.
worden. De verschillende evaluaties zijn tot stand gekomen door met de desbetreffende
betrokkenen te evalueren.
2. Het team is in staat om sterke instructies te verzorgen gebaseerd op het EDI model.
Dit instructiemodel wordt toegepast bij verschillende vakinhouden.
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3. We hebben een duidelijke visie op het werken binnen clusters met leerpleinen en
werken dit uit naar het werken in de praktijk.
4. Kinderen zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces. Zij hebben meer inbreng en
meer keuzevrijheid.
5. De missie, visie en kernwaarden zijn zichtbaar voor iedereen, zowel in de inrichting,
als in het handelen.
6. Leerkrachten kunnen basisondersteuning bieden aan de leerlingen. Dus ook de
leerlingen op zorgniveau 1 en zorgniveau 2. Zij zijn meer eigenaar van de gehele
zorgprocedure.
7. Leerkrachten geven gedifferentieerd onderwijs en hebben zicht op de ontwikkeling van
ieder kind en handelt daar naar. Dit is terug te zien zowel in de groepsplannen, als in de
groep.
8. Binnen alle ontwikkelteams wordt er planmatig gewerkt met 90 dagen doelen. Iedere
cyclus wordt geëvalueerd, aanbevelingen gedaan en vervolgens een nieuw plan op
gemaakt.
9. Per jaar groeit de school in leerlingenaantal met het vorige jaar. Groei van 2%.
10. In de wijk kent iedereen Kindcentrum TOON en kennen het aanbod.
11. Leerkrachten bereiden met regelmaat lessen samen voor.
12. Leerkrachten gaan met regelmaat bij elkaar op klassenbezoek en geven elkaar
feedback op de les.
13. Leerkrachten geven elkaar feedback. Ook als het moeilijk wordt.
14. De intern begeleiders besteden 40% van hun tijd aan klassenbezoeken, coachen en
begeleiden van leerkrachten.
15. In het gebouw, in de wijk gaan we op dezelfde manier met elkaar om. We weten
allemaal hoe we conflicten kunnen oplossen.
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Leerlingenaantallen per 1 oktober

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1

2

3

4

5

6

7

8

19

36

38

39

22

28

41

24

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

Totaal Ontwikkelteam PR Het ontwikkelteam PR heeft met de 90 dagen plannen gewerkt. Dit
plan is te vinden in de bijlagen. Uit de procesevaluatie is gekomen dat we volgend jaar
247
niet meer met een ontwikkelteam PR gaan starten, maar met een werkgroep PR. Dit
onderwerp leent zich niet goed voor het onderwijsteam en ontwikkelteams.

Zie analyse in de bijlage.
Kwantitatieve gegevens personeel
Aantal medewerkers OP

0 (0 mannen en 0 vrouwen)

Aantal medewerkers OOP

0 (0 mannen en 0 vrouwen)
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan
Thema

Aandachtspunt

Omvang

GD1

Streefbeeld

Het aanbod van de kernvakken (rekenen en lezen) past bij de populatie en de weging van onze school en het
aanbod borgen we. Er is een duidelijk handboek ontwikkeld waarin staat; zo werken wij op het Kindcentrum
TOON.

groot

GD2

Streefbeeld

We hebben een duidelijke visie op het werken binnen clusters met leerpleinen en werken dit uit naar het werken
in de praktijk.

groot

GD3

Streefbeeld

Binnen alle ontwikkelteams wordt er planmatig gewerkt met 90 dagen doelen. Iedere cyclus wordt geëvalueerd,
aanbevelingen gedaan en vervolgens een nieuw plan op gemaakt.

groot

GD4

Rekenen en
wiskunde

Professionalisering didactische vaardigheden leerkrachten.

groot

GD5

Het schoolklimaat

Invullen van vragenlijst risico inventarisatie onderzoek.

groot

KD1

Streefbeeld

Het team is in staat om sterke instructies te verzorgen gebaseerd op het EDI model. Dit instructiemodel wordt
toegepast bij verschillende vakinhouden.

klein

KD2

Streefbeeld

De missie, visie en kernwaarden zijn zichtbaar voor iedereen, zowel in de inrichting, als in het handelen.

klein

KD3

Streefbeeld

Leerkrachten kunnen basisondersteuning bieden aan de leerlingen. Dus ook de leerlingen op zorgniveau 1 en
zorgniveau 2. Zij zijn meer eigenaar van de gehele zorgprocedure.

klein

KD4

Leerstofaanbod

Digitaal onderwijs verzorgen i.v.m. Coronaperiode.

klein

KD5

Rekenen en
wiskunde

We spreken allemaal dezelfde rekentaal.

klein

KD6

Rekenen en
wiskunde

We hebben een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8.

klein

KD7

Didactisch handelen De groepsleerkracht betrekt alle leerlingen bij de les.

klein

KD8

Resultaten

klein

KD9

Organisatiestructuur Verhuizing van schoolgebouw

Het stellen van schoolnormen voor de verschillende vakgebieden.

klein

KD10 Organisatiestructuur Migratie ICT omgeving

klein

KD11 Het schoolklimaat

Tevredenheidsonderzoek leerlingen.

klein

KD12 Het schoolklimaat

Tevredenheidsonderzoek ouders.

klein
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KD13 Het schoolklimaat

Tevredenheidsonderzoek medewerkers.

klein

KD14 Veiligheid

Invullen vragenlijst risico inventarisatie onderzoek en plan van aanpak maken n.a.v. deze vragenlijst.

klein

KD15 Sociale en
maatschappelijke
ontwikkeling

De school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht

klein

KD16 Didactisch handelen De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

klein

KD17 Veiligheid

klein
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Uitwerking GD1: Het aanbod van de kernvakken (rekenen en lezen) past bij de populatie en de weging van onze school en het aanbod borgen we. Er is een duidelijk
handboek ontwikkeld waarin staat; zo werken wij op het Kindcentrum TOON.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Resultaatgebied

Rekenen

Huidige situatie + aanleiding

De rekenresultaten op basisschool TOON (voormalig basisschool Octaaf) liggen onder het gewenste niveau. Wij scoren
nog wel volgens de norm maar streven zelf hogere opbrengsten na. Er heeft in de afgelopen periode eenanalyse
plaatsgevonden op het didactisch handelen (lesbezoeken) en de opbrengsten (resultaatanalyse). Naar aanleiding van
deze gegevens is vanuit de rekenwerkgroep de vraag gesteld om een plan van aanpak op te stellen waarbij de
doelstelling is om de resultaten in de groepen te verhogen. Hierbij zal ingezet gaan worden op doelgericht werken,
instructievaardigheden en bijbehorende onderliggende kwaliteitszorg.

Gewenste situatie (doel)

Het versterken van de didactische vaardigheden. De leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 worden geschoold in
hun instructievaardigheden. Hierbij zal met name ingestoken worden op : • Directe instructie • Doelgericht en
basisinstructie laten aansluiten bij niveau middenmoot • Het activeren van leerlingen tijdens de instructie
(betrokkenheid vergroten) • Vormgeving en inhoud verlengde instructie • Verdiepend (mogelijk pas in een
opvolging): extra aandacht voor vakdidactische rekenvaardigheden zoals toepassen van vertaalcirkel, handelingsen drieslagmodel.

Activiteiten (hoe)

Bijeenkomsten rekenwerkgroep, die overgaat in rekenontwikkelgroep
Klassenbezoeken, feedbackgesprekken begeleider EDUX met rekencoördinator
Werksessies
Studie ochtenden

Consequenties organisatie

4 studiedagen plannen
stuurgroep bijeenkomsten met IB'ers en rekencoördinatoren
rekenbijeenkomsten

Consequenties scholing

EDUX De adviseurs van Edux zijn deskundig op het gebied van doelgericht werken, didactisch handelen
(rekenspecialisme), kwaliteitszorg en veranderkunde.

Betrokkenen (wie)

groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, ib'ers en directie

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Rekencoördinator, Rekenontwikkelgroep

Omschrijving kosten

€ 12.825
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Meetbaar resultaat

Er zijn afspraken gemaakt binnen de rekenwerkgroep wat betreft het aanbieden van (basis)rekenstrategieën en
de rekentaal. Deze afspraken zijn opgenomen in het document 'zo werken wij hier op TOON'.
De leerkrachten hebben klassenbezoeken en feedback ontvangen. Zij werken daarnaast actief samen middels
werksessies, zodat collegiaal en professioneel leren wordt gestimuleerd.
De leerkrachten werken vanuit doelen. De leerkrachten werken met blokplanningen. De leerkrachten kennen de
leerlijn rekenen voor minimaal hun groep, en kunnen vanuit resultaten en een heldere beginsituatie richting geven
aan doelgericht onderwijs. Zij hebben zicht op de cruciale leerdoelen, werken vanuit de middenmoot en kunnen
vervolgens het instructie zwaartepunt voor hun groep bepalen en inplannen.
Het team werkt vanuit een gezamenlijke aanpak om het doelgericht werken praktisch vorm te geven bij het gebied
rekenen. Er zijn gezamenlijke afspraken gemaakt en vastgelegd in document 'zo werken wij hier op TOON' Deze
worden gekoppeld aan het cyclisch werken binnen de school, expliciet de zorgstructuur.
De IB-ers zijn vaardig t.a.v. het analyseren van de schoolresultaten
Er zijn schoolambities vastgesteld.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Mei 2021 wordt de voortgang gemonitord, een borgingsplan gemaakt en het traject geëvalueerd.

Borging (hoe)

Laatste stuurgroep vergadering wordt een borgingsplan gemaakt en zullen er aanbevelingen komen voor het volgende
schooljaar. Afspraken, schoolambities zijn opgenomen in document 'zo werken wij op TOON'.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

De gewenste doelen zijn in grote mate behaald. Het ontwikkelteam rekenen heeft de afspraken die we hebben gemaakt afgelopen schooljaar in een kwaliteitskaart beschreven. In
deze kwaliteitskaart is terug te vinden hoe wij rekenen op TOON. Voor het komende jaar is het van groot belang dat een ieder de afspraken zich eigen maakt, zodat we samen het
rekenonderwijs verder kunnen verbeteren.
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Uitwerking GD2: We hebben een duidelijke visie op het werken binnen clusters met leerpleinen en werken dit uit naar het werken in de praktijk.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Huidige situatie + aanleiding

Momenteel is er sprake van een cluster 1/2/3, cluster 4/5/6 en cluster 7/8
Op dit moment is er nog onvoldoende kennis over de mogelijkheden van leerpleinen in de school

Gewenste situatie (doel)

Wij een indeling gemaakt van de clusters. Iedere groep heeft een prettige werkplek. Kijkend naar praktische en
didactische indicatoren. (Onder andere ruimte, groepsgrootte, geluid, instructie vormen etc.) De groepen 3 t/m 8 geven
instructie groepsdoorbrekend binnen het leerjaar. De groepen 1 /2 gaan werken vanuit de kracht van de leerkracht. De
vakgebieden taal en rekenen worden verdeeld. De daarbij horende doelen worden door een leerkracht voorbereid voor
alle betreffende leerlingen uit de verschillende groepen.

Activiteiten (hoe)

Zie 90 dagen plannen ontwikkelteam. Presentaties; kennis delen

Consequenties organisatie

Bijeenkomsten plannen ontwikkelteam.
Bijeenkomsten plannen presentaties.
Faciliteren in taakbeleid.

Consequenties scholing

PDCA cyclus

Betrokkenen (wie)

ontwikkelteam leerplein en team

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

ontwikkelteam, schoolleiding

Kosten

geen, eigen expertise

Omschrijving kosten

geen

Meetbaar resultaat

Visie ligt er op werken met leerpleinen. Keuze clusters gemaakt en ingericht. Er wordt groepsdoorbrekend gewerkt.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Juni, teamvergadering- hele team

Borging (hoe)

Ontwikkelteam blijft bestaan gedurende schoolplan periode.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

naar volgend jaar

Groeperingen clusters: - We hebben aan de hand van de gevonden voor- en nadelen besloten dat groep 3 het beste aan kan sluiten bij cluster 1 /2 - We hebben aan de hand van
de gevonden voor- en nadelen besloten dat groep 6 het beste aan kan sluiten bij cluster 7/8
Ruimtes voor de clusters 2020-2021 zijn verdeeld. Team heeft de kans gehad om hierop de te reageren. Hierop zijn geen reacties gekomen.
De plan van aanpak voor de doorlopende leerlijn zelfstandig werken is gemaakt, deze is het met het team gedeeld. Het team kan hierop reageren. Op het format staat per leerjaar
de doelen, tijden, en middelen van begin en eind schooljaar.
Groepen 1/2 werken vanuit kracht leerkracht. Door de bubbels ivm corona is dit nog niet uit de verf gekomen. Volgend schooljaar wordt hier mee gestart. Op die manier krijgen alle
groep 1 leerlingen en alle groep 2 leerlingen hetzelfde aanbod, uitgaande van de doelen uit de periodeplanner van EDUX.
Binnen deze periode van 90 dagen werden wij attent gemaakt op carrousel onderwijs van IKC De Klimboom. We hebben dit onder de aandacht van het team gebracht, waarop
weinig reactie van het team is gekomen. Er zijn filmpjes van IKC De Klimboom gedeeld met het team.
We moeten de ervaringen uit de pilot 4/5 (2017-2018) meenemen, kijkend naar organisatie, oudercontact, groepsvorming, etc.
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Uitwerking GD3: Binnen alle ontwikkelteams wordt er planmatig gewerkt met 90 dagen doelen. Iedere cyclus wordt geëvalueerd, aanbevelingen gedaan en vervolgens
een nieuw plan op gemaakt.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Resultaatgebied

Streven naar een professionele cultuur

Huidige situatie + aanleiding

Het team heeft veel meegemaakt in het verleden. Er zijn meerdere directeuren geweest, vertrouwen van het team is
aangetast, veel leerkrachten wachten af en directie beslist. Weinig eigenaarschap te zien bij het handelen in de school.
Eigenaarschap is er zeker wel in het handelen voor de groep, maar er mist een rode lijn. Er is geen aanspreekcultuur. De
veiligheid in het team is voor veel leerkrachten onveilig. Er zijn de afgelopen jaren al veel stappen gemaakt hierin. De
aandacht is vooral gegaan naar de verhuizing naar een nieuw gebouw.

Gewenste situatie (doel)

Ontwikkelteams werken volgens de PDCA cyclus met 90 dagen plannen. Taakvolwassenheid in beeld van het team en
een actieplan met aanbevelingen voor jaar 2021-2022. Leerkrachten hebben de basisvaardigheden geleerd van
feedback geven aan elkaar.

Activiteiten (hoe)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Studiedag gericht op bijstellen missie en visie.
Kiezen van thema's ontwikkelteams.
Werken met Plan van aanpak van 90 dagen (plan, uitvoeren, evalueren, plan….) gericht op het einddoel.
Kennis delen d.m.v. bijv. presentaties
Scan taakvolwassenheid invullen teamleden
Bespreken in het team deze scan en prioriteiten samen stellen
Fase plan op maken richting een professionele cultuur.

Consequenties organisatie

Instellen ontwikkelteams. 4 studiemiddagen inroosteren voor werken met ontwikkelteams. Elk team plant zijn eigen
ontwikkelteambesprekingen.

Consequenties scholing

Geen

Betrokkenen (wie)

team en ontwikkelteams

Plan periode

wk 38, 43, 47, 3, 9, 20 en 25

Eigenaar (wie)

Schoolleiding

Kosten

eigen expertise

Omschrijving kosten

0

Meetbaar resultaat

Er liggen 4 plannen van aanpak van ieder ontwikkelteam geëvalueerd, aangepast, nieuw plan. Volgens PDCA cyclus.
Scan taakvolwassenheid is ingevuld en plan opgemaakt om door te gaan naar volgende fase. Sterkte zwakte analyse is
gemaakt van teamcultuur. De eerste feedback training is gegeven.
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Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Juni, teambijeenkomst.

Borging (hoe)

Dit resultaatgebied staat voor de komende vier jaar in het schoolplan. Ieder jaar wordt er n.a.v de evaluaties jaarplan
weer aanbevelingen gedaan voor volgend jaarplan.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

naar volgend jaar

De ontwikkelteams werken alle vier volgens de PDCA cyclus. Iedere leerkracht weet hoe deze cyclus werkt en kan hier vervolgens volgend jaar mee verder. De presentaties van
de ontwikkelteams zijn twee keer (na de 90 dagen) geweest. De werkprocessen van de verschillende ontwikkelteams zijn verschillend gelopen. Per ontwikkelteam is dit goed
geëvalueerd en zijn hier verbeterpunten uit voort gekomen voor volgend jaar. Zie hiervoor de bijlage.
Wij zijn niet toegekomen aan de scan taakvolwassenheid. Voor deze scan hebben wij een teambijeenkomst nodig. Doordat de coronaperiode veel teammomenten heeft
ingenomen, is er geen tijd geweest voor deze scan. Deze zal volgend jaar worden opgepakt.
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Uitwerking GD4: Professionalisering didactische vaardigheden leerkrachten.
Hoofdstuk / paragraaf

Rekenen en wiskunde

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Alle leerkrachten hebben scholing gevolgd van Edux op het gebied van rekenen en EDI. Tijdens deze scholing is er aandacht geweest voor het geven van goede rekenlessen,
goede EDI instructies. De leerkrachten kunnen goed werken met blokplanningen en stellen één doel per les centraal. De groepsleerkrachten groep 1/2 hebben scholing gevolgd
van Edux op het goed aanbieden van een beredeneerd aanbod voor de kleuters op het leerplein. Deze scholing wordt volgend jaar vervolgd. Alle leerkrachten hebben scholing
gehad over de nieuwe inrichting van onze ICT omgeving. Enkele leerkrachten hebben individueel nog scholing gevolgd op de gebieden;
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Uitwerking GD5: Invullen van vragenlijst risico inventarisatie onderzoek.
Hoofdstuk / paragraaf

Het schoolklimaat

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Het risico inventarisatie onderzoek is ingevuld door bouwcoördinor, PMR lid en de directeur. Aan de hand van dit onderzoek moet nu het plan worden ingevuld voor de komende
vier jaar. Dit plan is ingevuld voor januari 2022.
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Uitwerking KD1: Het team is in staat om sterke instructies te verzorgen gebaseerd op het EDI model. Dit instructiemodel wordt toegepast bij verschillende
vakinhouden.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Resultaatgebied

Werken volgens EDI model

Huidige situatie + aanleiding

De didactische vaardigheden van de leerkrachten zijn divers. Er worden verschillende instructiemodellen gebruikt. De
betrokkenheid en actieve werkhouding van de leerlingen kan verhoogd worden. De instructies duren soms lang en de
leerkrachten zijn lang aan het woord. Er is een teamkeuze gemaakt voor het expliciet directe instructiemodel.

Gewenste situatie (doel)

Leerkrachten zijn vaardig in het werken met het effectieve instructie model en kunnen alle lesfasen uitvoeren.

Activiteiten (hoe)

Studieochtenden EDUX
Klassenbezoeken
Werksessies

Consequenties organisatie

Inplannen studieochtenden, klassenbezoeken, werksessies

Consequenties scholing

Edux gaat ons hierbij begeleiden

Betrokkenen (wie)

groepsleerkrachten, leescoördinator en ib en directie

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Schoolleiding en IB

Kosten

12825 (inclusief rekengedeelte)

Meetbaar resultaat

Beheersen technieken horende bij EDI; - Leerkrachten betrekken en activeren de leerlingen bij de les. - Leerkrachte
controleren of de leerlingen hebben geleerd en of de instructie effectief is geweest. - Leerkrachten geven feedback aan
de leerlingen op proces. - Leerkrachten herhalen de instructie in de verlengde instructie (20% lln)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Juni- teamvergadering; hele team. In hoeverre wordt de transfer gemaakt naar andere vakgebieden? Volgend jaar wordt
EDI meegenomen in het leestraject.

Borging (hoe)

Standaard meenemen in de klassenbezoeken en collegiale consultatie.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

naar volgend jaar

Doel: Leerkrachten zijn vaardig in het werken met het effectieve instructie model en kunnen alle lesfasen uitvoeren.
Groep 3 heeft dit doel behaald. Groep 1/2 in ontwikkeling. Dit wordt meegenomen volgend jaar.
Evaluatie cluster 4,5,6 Dit voelt met name bij rekenen zo. Bij taal/spelling/begrijpend lezen proberen we dit ook, maar voelt dit nog niet zo sterk als bij rekenen. Bij rekenen durven
leerkrachten lessen weg te laten. Dit komt met name door de schaduwtoetsen en blokplanningen. Verschillende leerkrachten werken bij taal en spelling ook met wisbordjes en
materialen/ideeën die bij Edux zijn opgedaan. Fijne begeleiding vanuit Edux. Corona-schooljaar heeft invloed gehad op het onderwijs en waar de prioriteiten liggen. Veel hiaten in
de basis voorwaarden.
Cluster 7/8: Dit doel is behaald; iedereen gebruikt EDI tijdens de instructies daar waar kan. Voornamelijk bij rekenen, spelling en taal. Bij begrijpend lezen en zaakvakken worden
enkel technieken die bij EDI horen toegepast.
Uitwerking KD2: De missie, visie en kernwaarden zijn zichtbaar voor iedereen, zowel in de inrichting, als in het handelen.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Resultaatgebied

Visie

Huidige situatie + aanleiding

De missie en visie is niet voor iedereen duidelijk. De kernwaarden zijn opgesteld door lerarenteam, team van KION en
team van Bindkracht 10 n.a.v. contextanalyse in de wijk. De school gaat verhuizen naar een nieuw gebouw met een
andere inrichting. De inrichting is gericht op werken met instructiegroepen en leerpleinen.

Gewenste situatie (doel)

De missie, visie en kernwaarden zijn zichtbaar voor iedereen, zowel in de inrichting, als in het handelen.

Activiteiten (hoe)

Afscheid nemen van het oude gebouw en de parels van het onderwijs in dit gebouw gebruiken als bouwstenen in het
nieuwe gebouw. Studiedag waarin gezamenlijke missie, visie wordt geformuleerd. Studiedag waarin ontwikkelteams
n.a.v. de missie/ visie worden gevormd Werken met ontwikkelteams n.a.v. een plan van aanpak van 90 dagen volgens de
PDCA cyclus.

Betrokkenen (wie)

alle teamleden

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

Schoolleiding over het grote geheel, de ontwikkelteams over de eigen ontwikkelthema's

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)

Elke 90 dagen; - 4 maart - juni - oktober Op deze data worden de plannen van aanpak geëvalueerd, gepresenteerd aan
het team en geactualiseerd naar een volgend plan.

Borging (hoe)

Het is een vliegwiel. We gaan verder waar we gebleven zijn. Dit kan alleen als de voorgaande doelen geborgd zijn en
behouden. De afspraken worden omgezet in kwaliteitskaarten en worden meegenomen in het document 'zo werken wij
hier op TOON'.
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afgerond

Meerdere studiedagen hebben wij dit jaar gebruikt om met elkaar de missie, visie en kernwaarden vast te stellen. Op basis daarvan hebben wij de ontwikkelteams samengesteld.
Het proces van het werken met ontwikkelteams is geëvalueerd. En verder worden de missie, kernwaarden, visie structureel opgenomen in alles wat wij doen, waar wij voor kiezen,
waar wij ons in ontwikkelen. Foto's hangen voor het eind van het schooljaar in het gebouw.
Uitwerking KD3: Leerkrachten kunnen basisondersteuning bieden aan de leerlingen. Dus ook de leerlingen op zorgniveau 1 en zorgniveau 2. Zij zijn meer eigenaar van
de gehele zorgprocedure.
Hoofdstuk / paragraaf

Streefbeeld

Resultaatgebied

Inzichtelijk maken van de zorgstructuur en het efficiënt inrichten van de zorgstructuur

Gewenste situatie (doel)

Aan het eind van het schooljaar willen wij inzicht hebben in hoe onze zorgstructuur is ingericht en waar aanbevelingen
liggen ten aanzien van het inrichten van een efficiëntere zorgstructuur.

Activiteiten (hoe)

Scan zorgstructuur maken
Werzaamheden IB'ers in beeld
Meerdere gesprekken IB
Gesprek directeur
Interview leerkrachten clusters
documenten analyse 'onderwijs advies en begeleiding'. Documenten zijn;
• Ondersteuningsstructuur KC TOON • Onze visie op zorg aangepast • SOP KC Het Octaaf • Takenlijst intern begeleider
per maand • Taken IB 3 december • Basisondersteuning Stromenland • Ondersteuningsmatrix platform Nijmegen •
Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning schoolversie • Sociale Veiligheid • Groepsanalyses M2021 •
Leerlingoverzicht Kanvas • Ondersteuningsprofiel augustus 2018 t/m juli 2022 • Schoolrapportage 2020-2021 •
Groepsplannen • OPP’s/ groeidocumenten

Betrokkenen (wie)

ib, verschillende leerkrachten uit cluster, onderwijs en advies en begeleiding

Plan periode

wk

Eigenaar (wie)

IB en directie

Omschrijving kosten

€ 2818,79 scholingsgelden facilitering tijd leerkrachten en ib uit regulier budget
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Alle bevindingen zijn opgeschreven in het document 'analyse zorgstructuur TOON'. Op basis van deze analyse zijn de volgende aanbevelingen gedaan; • Stel een nieuw profiel op
met taken van de IB-er, passend bij de blijvende IB-er en met in achtneming van de wensen vanuit de leerkrachten. Maak gebruik uit de punten die genoemd zijn in het document
'analyse zorgstructuur TOON'. • Neem de zorgroute van TOON en het SWV nog eens duidelijk door met de teamleden. • Plan elke week een dagdeel waarop de IB-er aanwezig is
in een cluster, om zo feeling te krijgen en houden met het reilen en zeilen in een groep en direct samen te werken met leerkrachten. Om van daaruit keuzes te maken en ook meer
preventief te kunnen werken. • Ontwerp met het team nieuwe effectieve groeps-of onderwijsplannen, zodat deze als bruikbaar en nuttig worden ervaren. Ook voor de groepen 1-2.
Neem ook een sociaal-emotioneel plan mee, waarin de acties a.g.v. KANVAS worden opgenomen • Betrek leerkrachten van groep 1-2 bij de aanname van leerlingen, het opstellen
van een bruikbaar overgangsprotocol en het verdiepen in een volginstrument voor de leerlijnen dat passend is bij de populatie. Te beginnen bij de leerlijnen van ParnasSys. • Houd
groeps-en leerlingbesprekingen op maat: laat de leerkracht (tijdig) aangeven op welke manier zij de kostbare tijd van de leerling- en groepsbespreking willen invullen, zodat deze
nuttig is voor het werken in de groep. • Maak meer gebruik van de mogelijkheden van ParnasSys. Zorg dat alles in een systeem wordt opgenomen en benut uiteindelijk de
groepskaart. • Maak leerkrachten vaardig in het stellen van specifieke en haalbare doelen, het maken van diepgaandere analyses en evaluaties en vervolgens goed onderbouwde
(vervolg) keuzes voor het onderwijs in de groep. Zorg dat ze op deze manier cyclisch werken (PDCAcyclus). Blijf hen hierbij altijd ondersteunen. Wees samen verantwoordelijk. •
Zet kortdurende interventies van 6-8 weken in, zoals oorspronkelijk bedoeld. Maak hiervoor individuele plannen. • Zet de inzet van de extra ondersteuners effectief in en naar
zorgzwaarte van een groep in. • Spreek leerkrachten aan op taken die bij hen horen en die ze niet uit hebben gevoerd. Geef hierbij feedback zoals geleerd, feedback die hen
stimuleert in de taakvolwassenheid en eigenaarschap. • Ga al snel in het nieuwe schooljaar met het hele team in gesprek over het School Ondersteuningsprofiel dat in juli 2022
herzien moet worden: - Aan welke onderwijsbehoeften kan de school voldoen en waar liggen grenzen? - Welke vaardigheden en kennis wordt verwacht van leerkrachten in de
basisondersteuning? • Pas alle documenten aan aan de huidige naam van de school.
Uitwerking KD4: Digitaal onderwijs verzorgen i.v.m. Coronaperiode.
Hoofdstuk / paragraaf

Leerstofaanbod

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

afgerond

In de groepen 3 Kinderen online, digitaal onderwijs gelukt, weinig tot geen reacties vanuit thuis. Enkele chrome books zijn uitgeleend, hierdoor zijn alle kinderen online geweest.
Noodopvang werd goed ingezet. Groepen 1 en 2 hebben geen gebruik gemaakt van de digitale leeromgeving. We zouden dit wel willen proberen, als dit nog eens voorkomt.
Cluster 4,5,6 Bij Snappet hadden de leerlingen instructie nodig van de leerkracht. Fijn om te kunnen zien wat een leerling gemaakt heeft. Verschillend hoe leerkrachten om gingen
met online lesgeven. Sommige leerkrachten hebben meer/minder online les gegeven dan andere. Hier zouden duidelijker afspraken over gemaakt moeten worden. Hoe vaak wordt
een kind online verwacht? Er zou vaker een terugkoppeling naar ouders moeten plaats vinden hoe het online werken gaat. We zijn de Chromebook meer gaan inzetten n.a.v. de
lockdown. Welke programma’s zijn er voor de Chromebook? Wat kunnen we volgend schooljaar gaan inzetten? (WIG, Bloon, Squla… ) Er zijn niet genoeg Chromebooks voor alle
leerlingen van één groep. We zouden graag meer Chromebooks willen. Chromebooks structureel gaan inzetten.
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Uitwerking KD5: We spreken allemaal dezelfde rekentaal.
Hoofdstuk / paragraaf

Rekenen en wiskunde

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

De rekentaal is meegenomen in het professionaliseringstraject rekenen. Op de kwaliteitskaart is de rekentaal ook meegenomen. De rekenspecialist zal de rekentaal borgen en
meenemen in de feedback naar de leerkrachten n.a.v. rekenbezoeken.
Uitwerking KD6: We hebben een doorgaande lijn van groep 1 t/m groep 8.
Hoofdstuk / paragraaf

Rekenen en wiskunde

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

naar volgend jaar

Deze doorgaande lijn van groep 3 tm 8 is opgenomen in de kwaliteitskaart rekenen. Zo ook dezelfde rekentaal Aandacht volgend jaar behoeft de doorgaande lijn van groep 1 tm 8.
Zowel de doorgaande lijn in didactiek als de doorgaande lijn in de rekentaal. Tevens behoeft aandacht in de kennis over de doorgaande lijn bij de leerkrachten over alle groepen.
Uitwerking KD7: De groepsleerkracht betrekt alle leerlingen bij de les.
Hoofdstuk / paragraaf

Didactisch handelen

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Hoge betrokkenheid bij de leerlingen. We zetten veel middelen in om deze betrokkenheid te verhogen. Zoals de wisbordjes, de ijsstokjes, controleren van begrip.
Uitwerking KD8: Het stellen van schoolnormen voor de verschillende vakgebieden.
Hoofdstuk / paragraaf

Resultaten

Plan periode

wk
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actief

Lezen; gemiddelde vanuit schoolweging 1F 96.1, behaald 95.9 adviesnorm 96 2F 59,8 behaald 54.2 adviesnorm 56 1S 60
Taalvaardigheid; gemiddelde vanuit schoolweging 1F 95.1 behaald 100 Adviesnorm 96(98) 2F 51.1 behaald 58.3 Adviesnorm 55
Rekenen/wiskunde; gemiddelde vanuit schoolweging 1F 88.8 behaald 87.5 Adviesnorm 88 1S 36.7 behaald 33.3 Adviesnorm 36
• Dit zou te halen moeten zijn, gezien de laatst behaalde toetsscores. • Dit zou een richting moeten zijn voor de komende 3 jaar, • Lezen: Je zit hiermee dan op de LG gemiddelde,
gezien de schoolweging mbt 1F niveau. 2F zit er onder. Goed om een groeimodel aanhouden. Eerst 56, vervolgens groeien naar 60 (de groepen 4 (5) zouden dit wellicht moeten
kunnen halen. • TV: dit is behaald op zowel 1F als 2F, gekeken vanuit het LG schoolweging. Ze zijn wel iets lager gezet dan wat we behaald hebben afgelopen jaren, ook om daar
iets te kunnen winnen voor de andere vakken. • RW: 1F moet haalbaar zijn, wellicht ook 89% maar is wat voorzichtig genormeerd. Idem voor 1S. Daar zit dus nog wel de meeste
winst. • De overkoepelende normen zouden gezien de LG schoolweging 93,3% 1F en 49,2% 2F/1S moeten zijn. Hiervoor houden wij aan 93 (of 94) 1F en 50 (of 52%) 2F/1S
NB. • De huidige groep 7 al deze normen zeer waarschijnlijk niet gaan halen. Betekent niet dat je niet deze normen moet stellen, dit in het kader van hoge verwachtingen, eerder
behaalde resultaten en een groeimodel. Wel zou ik voor de huidige groep 7 andere normen hanteren, hierbij met name de signaleringswaarden aanhouden. Dus 85% 1F en 33,9%
2F/1S. • Het is raadzaam om te kijken bij groep 7 waar op met name RW en lezen winst behaald kan gaan worden.
Uitwerking KD9: Verhuizing van schoolgebouw
Hoofdstuk / paragraaf

Organisatiestructuur

Resultaatgebied

Verhuizing van schoolgebouw

Huidige situatie + aanleiding

Van de Fanfarestraat verhuizen naar de Symfoniestraat.

Gewenste situatie (doel)

We zijn verhuisd van de Fanfarestraat naar de Symfoniestraat.

Activiteiten (hoe)

Inpakken en uitzoeken huidig materiaal Fanfarestraat.
Logistiek verhuisplan maken en uitvoeren.
Inrichten nieuwbouw

Consequenties organisatie

We moeten verhuisdagen opnemen binnen de schooluurverdeling van de kinderen en de urennormjaartaak van de
teamleden.

Consequenties scholing

-

Betrokkenen (wie)

team, externe procesbegeleider nieuwbouw en kinderen en ouders

Plan periode

wk 37, 38 en 39

Eigenaar (wie)

Directie en externe procesbegeleider nieuwbouw

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie)
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afgerond

Verhuizing is goed gegaan. Goede samenwerking tijdens de verhuizing. Heel duidelijk vanuit SMT. Alles was netjes ingepakt. Meubilair wat niet in orde was zorgde voor onrust. Dit
is wel snel opgepakt. Corona-jaar voelde soms wel als overleven. Plek van groep 3 is een groot aandachtspunt. Jammer dat de trap weinig gebruikt kan worden. Hoe kunnen we
dit volgend schooljaar wel weer goed gaan gebruiken? Volgens ons moet iedereen de trap kunnen gebruiken (met geluid) zonder dat andere clusters er last van hebben. Te weinig
tijd na de verhuizing om te landen en voor te bereiden tot de leerlingen er waren. Sommige spullen zijn te snel uitgepakt en ergens neergelegd Er liggen nog steeds dingen op de
verkeerde plek. (aandachtspunt volgend schooljaar; kritisch kijken naar indeling kasten) Kasten zouden gecodeerd moeten worden en praktischer ingedeeld. Spullen blijven zoveel
mogelijk op dezelfde plek.
Evaluatie nieuwbouw komt voort uit Vereniging van eigenaren overleg.
Uitwerking KD10: Migratie ICT omgeving
Hoofdstuk / paragraaf

Organisatiestructuur

Resultaatgebied

Migratie ICT omgeving

Gewenste situatie (doel)

Alle leerkrachten zijn vaardig in het werken met Office365.

Activiteiten (hoe)

De nieuwe Office365 omgeving inrichten samen met Bureau Speijk.
Het team krijgt een training voor het gebruik van Office365.
Alle documenten worden omgezet van de server naar de cloud.

Betrokkenen (wie)

team, ict-coördinator en bureau speijk

Plan periode

wk 51, 52, 53, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 26

Eigenaar (wie)

ICT-coördinator, directie

Omschrijving kosten

Kosten zijn opgenomen binnen onze jaarbegroting (overhead).
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naar volgend jaar

Thema Organisatiestructuur Resultaatgebied Migratie ICT omgeving Gewenste situatie (doel) Alle leerkrachten zijn vaardig in het werken met Office365. De leerkrachten hebben
tijdens een bijeenkomst uitleg gehad over OFFICE365. Deze uitleg is 2x gegeven. Al het personeel hebben deze bijeenkomst bijgewoond, online. Tijdens deze bijeenkomst is door
SPEYK vooral aandacht besteed aan Outlook en Teams. Het onderdeel Sharepoint is weinig tot niet aanbod geweest. Het heeft in het begin ook niet goed gewerkt, waardoor
Sharepoint op dit moment niet gebruikt wordt, zoals het gebruikt zou moeten worden. Dit moet volgend schooljaar (2021-2022) opgepakt gaan worden. Er moet dan gekeken
worden of wij (school) dit gaan doen of m.b.v. het bedrijf SPEYK. Het doel is niet bereikt.
Activiteiten (hoe) De nieuwe Office365 omgeving inrichten samen met Bureau Speijk. Het team krijgt een training voor het gebruik van Office365. Alle documenten worden
omgezet van de server naar de cloud. >> Alle documenten zijn goed overgezet van de server naar de cloud. Op school is een backup (op externe harde schijven) aanwezig van
alle documenten van de server (Staf/IB/Leraren/tijdelijk). Deze harde schijven liggen in de bruine kast bij de bieb en 1 in het hele rechte witte kast (administratie) achter bij de
werkplekken (IB/SMT) Betrokkenen (wie) team, ict-coördinator en bureau Speijk
Het contact tussen ict-coördinator, SPEYK en bovenschools ict-coordinator is goed verlopen. De lijntjes waren kort en op vragen werd snel gereageerd.
Omschrijving kosten: Kosten zijn opgenomen binnen onze jaarbegroting (overhead).
Actieplan voor volgend jaar; visie op ICT. Visieplan uitwerken. Welke devices gebruiken wij en waarom? Welke doelen willen wij bereiken met de kinderen, leerkrachten.
Groepsniveau, leerlingniveau en leerkrachtniveau.
Uitwerking KD11: Tevredenheidsonderzoek leerlingen.
Hoofdstuk / paragraaf

Het schoolklimaat

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

De kinderen van groep 6, 7 en 8 hebben meegedaan aan het leerlingtevredenheidsonderzoek. Deze is afgenomen in april 2021. Gemiddeld gaven de leerlingen ons het
rapportcijfer: 8,1
Vragen over de school:
Hoe vind je het op school? 7,7 Hebben jullie een leuke klas? 7,1 Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 7,5
Vragen over de lessen: Ben je tevreden over wat je leert op deze school? 8,9 Vind je de regels op school duidelijk? 9,0 Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 9,2
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,7 Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 8,7
Per groep zijn de leerlingtevredenheidsonderzoeken geëvalueerd en zijn er verbeteracties uitgezet en uitvoerd in de groepen.
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Uitwerking KD12: Tevredenheidsonderzoek ouders.
Hoofdstuk / paragraaf

Het schoolklimaat

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

In maart 2021 is er een tevredenheidsonderzoek onder ouders geweest. 108 ouders hebben het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld. Gemiddeld kregen wij als rapportcijfer
een 7,9 .
Vragen over het schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 8,7 Hoe veilig voelt uw kind zich op school? 8,4 Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school? 7,4 Hoe
tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school? 7,9
Vragen over het onderwijsleerproces
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school? 8,1 In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau? 7,7 Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om
zich maximaal te ontwikkelen? 7,6 Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten? 8,1
Vragen over informatie en communicatie
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt? 7,6 Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 7,8
Uitwerking KD13: Tevredenheidsonderzoek medewerkers.
Hoofdstuk / paragraaf

Het schoolklimaat

Plan periode

wk
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actief

In maart 2021 is er een medewerkertevredenheidonderzoek afgerond. Het medewerkertevredenheidonderzoek toont de resultaten van de enquête die is afgenomen onder de
medewerkers over de algemene tevredenheid van de medewerkers op school en over de tevredenheid van de medewerkers per onderwerp.
De medewerkers geven een 7,2 op de vraag hoe tevreden zij zijn over de school in 2020-2021.
Hoe tevreden bent u over de sfeer op school 7.3 Hoe veilig voelt u zich op school? 8.4 Hoe tevreden bent u over de onderling samenwerking met uw collega's 7.3 Hoe tevreden
bent u over uw contacten met leerlingen? 9.0 Hoe tevreden bent u over uw contacten met ouders? 7.1 Hoeverre worden de leerlingen uitgedaagd op zich maximaal te
ontwikkelen? 6.7 Hoe tevreden bent u over de methodes en methodieken op school 5.3 Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke behoeften van
'meer begaafde' leerlingen? 5.7 Hoe tevreden bent u over de afstemming van het onderwijs op de specifieke behoeften van 'zwakkere' leerlingen? 7.5 Hoe tevreden bent u over de
communicatie binnen de school? 7.0 Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en scholing? 7.8 Hoe tevreden bent u over de taakverdeling? 6.6 Ik
geef de school een rapportcijfer 7.5
Deze uitslag is samen met de ouderenquête, leerling enquête in het team besproken en daar zijn verbeterpunten uitgekomen op school, groeps en indidvidueel niveau.
Uitwerking KD14: Invullen vragenlijst risico inventarisatie onderzoek en plan van aanpak maken n.a.v. deze vragenlijst.
Hoofdstuk / paragraaf

Veiligheid

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Uitwerking KD15: De school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht
Hoofdstuk / paragraaf

Sociale en maatschappelijke ontwikkeling

Resultaatgebied

De school heeft de kenmerken van de leerlingenpopulatie in beeld gebracht

Gewenste situatie (doel)

De leerlingpopulatie is in beeld gebracht.

Activiteiten (hoe)

De internbegeleider doet in het kader van haar opleiding Special Educational Needs een onderzoek waarbij ze de
leerlingpopulatie in beeld brengt.

Betrokkenen (wie)

intern begeleider en team

Plan periode

wk 51, 52 en 53

Eigenaar (wie)

Intern begeleider (Mireille Philips)

Omschrijving kosten

-
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afgerond

Zie document: Leerlingpopulatie TOON
Uitwerking KD16: De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn
Hoofdstuk / paragraaf

Didactisch handelen

Resultaatgebied

De leraren creëren een leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

Plan periode

wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

actief

Zie plan en evaluatie EDI.
Uitwerking KD17: De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig
Hoofdstuk / paragraaf

Veiligheid

Resultaatgebied

Veiligheid

Gewenste situatie (doel)

De leerlingen van de school voelen zich sociaal, fysiek en psychisch veilig

Activiteiten (hoe)

Kanjertraining
Coachingsgesprekken
Leerlingtevredenheidsenquête wordt jaarlijks ingevuld door groep 6-7-8.
Vragenlijst Kanvas worden jaarlijks ingevuld door groepen 5-6-7-8.
Op basis van die gegevens worden de resultaten besproken in de groepen en met het team.
Met het team en met de kinderen wordt een verbeterplan opgesteld.

Betrokkenen (wie)

kinderen, team, ouders, kindercoach en ontwikkelteam pedagogische visie

Plan periode

wk 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 en 30

Eigenaar (wie)

ontwikkelteam pedagogische visie en directie

Omschrijving kosten

-

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021

actief

25

Cijfers leerlingen TOON en kinderen in Neerbosch-oost
Waar komen de huidige kinderen vandaan? (1-10-2020) .
Neerbosch-Oost

218

Lindenholt

8

Dukenburg

7

Heseveld

5

andere wijken

5

buiten Nijmegen

2
245

Om te beginnen de indeling in subgebieden:

2412 is de nieuwbouwwijk/schrijversbuurt tussen de Neerboscheweg en de Dennenstraat.
Kijk je naar de kinderen die het basisonderwijs bezoeken en in Neerbosch-oost wonen dan zie je
(situatie 1-10-2020):

•
•
•

Van de 511 Neerbosche basisscholieren wonen er 117 in de nieuwbouw rechts van de
Neerbosche weg en 394 in het kerngebied van Neerbosch-Oost
218 gaan er naar Toon, 173 naar de Lanteerne. Bij de groep “overige scholen” gaat het
steeds om scholen die door 1 of 2 leerlingen bezocht worden.
Vanuit wijkdeel 2412 gaan bijna alle kinderen naar de Lanteerne, vanuit het kerngebied 79,
zo’n 20% van de leerlingen die daar wonen

Kijk je meer specifiek naar de deelgebieden in het kerngebied dan is het beeld:

Plan van aanpak 90 dagen

Thema:
Leerpleinen

Deelnemers:
Inge, Carmen, Stephanie, Marit, Mariska en Annemarie

Coördinator:
Inge

Omschrijving van de huidige
situatie:
* Momenteel is er sprake van een
cluster 1/2/3, cluster 4/5/6 en
cluster 7/8

Omschrijving van de gewenste
eindsituatie:
* Duidelijkheid waar de groepen 3 en
6 het beste bij aansluiten voor een
cluster zodat hier in het nieuwe
schooljaar een keuze over gemaakt
kan worden

Het doel na 90 dagen:
* informatie verzamelen over de voor-en
nadelen van de verschillende opties waarbij
de groepen kunnen aansluiten.

Het resultaat na 90
dagen:
Zie evaluatie

* Op dit moment is er nog
onvoldoende kennis over de
mogelijkheden van leerpleinen in de
school

* Een onderbouwd voorstel
aanleveren over het werken op
leerpleinen. ‘Wat kan werken op
Toon?’/ ‘Hoe gaan we werken op
Toon’?

* Informatie verzamelen over de voor-en
nadelen van de verschillende mogelijkheden
over het werken met leerpleinen.

➔ Voor alle twee de doelen geldt dat er
een presentatie gegeven gaat
worden om de opgedane kennis met
het team te delen.
Daarbij willen we ook de parels
benoemen die er nu al zijn in de
school m.b.t. het werken op de
leerpleinen

Plan van aanpak 90 dagen

Periode 90
dagen

Acties

Wie

18-11-2020
t/m
18-02-2021

Onderzoeken: Bij welk cluster kan groep 3 het beste aansluiten

Marit en
Annemarie

Bij welk cluster kan groep 6 het beste aansluiten
Hierbij wordt gekeken naar de voor-en nadelen, zowel bij aansluiting bij de lagere als hogere
groepen.

Stephanie en
Mariska

Onderzoeken: Welke mogelijkheden zijn er allemaal m.b.t. het werken op leerpleinen.

Carmen en Inge

Op 20 januari 2021 is er een bijeenkomst gepland bij het ontwikkelteam. Wij gaan dan onze
gevonden informatie delen en een presentatie maken voor het team, zodat de informatie gedeeld
kan worden in een teambijeenkomst.

Iedereen

20-01-2021

(zieke) collega’s bijpraten (Annemarie en Mariska)

Marit praat
Annemarie bij.
Stephanie praat
Mariska bij

Z.s.m.

Evaluatie periode 1:

Planning
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Bij welk cluster kan groep 3 het beste aansluiten?
We hebben aan de hand van de gevonden voor- en nadelen besloten dat groep 3 het beste aan kan sluiten bij cluster 1 /2
Bij welk cluster kan groep 6 het beste aansluiten?
We hebben aan de hand van de gevonden voor- en nadelen besloten dat groep 6 het beste aan kan sluiten bij cluster 7/8
Ons voorstel voor volgend jaar is als volgt:
Cluster 1/ 2/3
cluster 4/5
cluster 6/7/8
Welke mogelijkheden zijn er allemaal m.b.t. het werken op leerpleinen?
Naar aanleiding van de type leerpleinen en de bijbehorende voor- en nadelen zijn wij gekomen tot de volgende 3 werkbare opties voor kindcentrum
Toon.
- Optie 1: Je geeft aan je eigen groep de basisinstructie. Daarna gaan de groepen uiteen in de niveaugroepen. De leerkrachten geven of de
verlengde instructie of begeleiden het zelfstandig werken.
- Optie 2: Een leerkracht geeft aan het gehele leerjaar een basisinstructie. De andere leerkracht loopt rond om bijv. de wisbordjes te controleren,
kinderen bij de les te houden etc. Daarna gaan de groepen uiteen in de niveaugroepen. De leerkrachten geven of de verlengde instructie of
begeleiden het zelfstandig werken.
- Optie 3: Een leerkracht geeft aan alle instructie afhankelijke en instructie gevoelige kinderen van het leerjaar de basisinstructie. Tijdens de
basisinstructie krijgen de instructie onafhankelijke kinderen verkorte instructie. Hierna geeft een leerkracht de verlengde instructie en de andere
leerkracht loopt rond tijdens het zelfstandig werken.
Aanvulling 28 juni: Optie 3 valt af, ivm instructie geven aan alle leerlingen tegelijk.
5 rollen van de leerkracht op het leerplein
1.gastheer: contact maken met de leerling
2.presentator: leiderschap, aandacht vangen en vasthouden
3.didacticus: lesgeven volgens EDI-model, je vak overbrengen
4.pedagoog: een goed leerklimaat, positieve feedback geven. Literatuur: Doorloopjes, blz. 88 - 109
5.afsluiter: de les inhoudelijk en procesmatig afsluiten
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Thema:
Leerpleinen

Deelnemers:
Carmen, Inge, Annemarie, Stephanie, Marit
Judith (LIO), Meike (LIO), Lisanne (stagiaire)

Coördinator:
Inge

Omschrijving van de huidige
situatie:

Omschrijving van de gewenste
eindsituatie:

Het doel na 90 dagen:

Het resultaat na 90 dagen:

Er is een keuze gemaakt voor de
verdeling van de clusters.
cluster 1/2/3
cluster 4/5
cluster 6/7/8

Na 90 dagen hebben wij een indeling
gemaakt van de clusters. Iedere groep
heeft een prettige werkplek.
Kijkend naar praktische en didactische
indicatoren. (Onder andere ruimte,
groepsgrootte, geluid, instructie
vormen etc.)

- De clusters zijn ingedeeld in
ruimtes waarbij gekeken is naar
praktische en didactische
indicatoren. (Zie gewenste
situatie)

Zie kolom links.

Naar aanleiding van de type
leerpleinen en de bijbehorende
voor- en nadelen zijn wij gekomen
tot 3 werkbare instructie vormen
voor kindcentrum Toon.
Groep 3 is begonnen met het
groepsdoorbrekend werken en
instructie geven. Het bezoek van
Edux heeft geleid tot andere
inzichten. Deze zijn in de groep
besproken. Vanuit dit gesprek is in
het ontwikkelteam besloten dat de
focus nu eerst moet liggen op een
gezamenlijke aanpak/ een

Er is een plan van aanpak voor een
doorlopende lijn binnen school betreft
het zelfstandig werken.
De groepen 1 /2 gaan werken vanuit
de kracht van de leerkracht. De
vakgebieden taal en rekenen worden
verdeeld. De daarbij horende doelen
worden door een leerkracht
voorbereid voor alle betreffende
leerlingen uit de verschillende
groepen.

- Het plan van aanpak is klaar en
wordt voorgelegd aan het team.
-

De leerkrachten van de
groepen 1/2 hebben
taken verdeeld. Iedere
leerkracht bereidt
opdrachten voor bij
bepaalde doelen per
vakgebied. De focus
hierbij ligt op taal,
rekenen en fonemisch
bewustzijn. Binnen deze
90 dagen wordt periode
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doorlopende lijn voor het zelfstandig
werken op het leerplein.

planner 3 afgerond en
periode 4 uitgewerkt.

Groep ½ werkt met een kiesbord. Bij
de start van de werkles plannen de
leerkrachten eerst een werkje voor
alle kinderen in. Zijn zij hiermee
klaar dan mogen zij zelf een werkje
kiezen op het bord.
In de groepen 3 en 4 werkt een
groepje kinderen zelfstandig op het
leerplein. Zij hebben klaaropdrachten waar zij mee aan de slag
kunnen als hun werk af is.
Vanaf groep 5 staat zelfstandig
werken ook ingepland op het
rooster. In groep 5 vervalt deze tijd
regelmatig door de uitloop van
andere lessen. Groep 5/6 t/m 8
besteden hier deze momenten wel
aandacht aan.
De groepen 6/7/ (8?) werken met
een planbord.
Periode 90
dagen

Acties

Wie

Planning
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4 maart – 28
juni?

-

Inventariseren wat de werkgroep autonomie (2 jaar geleden) nog heeft aan input. Er zijn
toen vragen gesteld over hoe collega's het zelfstandig werken vormgeven.
Inventariseren hoe wordt het zelfstandig werken nu vormgegeven?
In kaart brengen van de doelen van het zelfstandig werken per leerjaar. Wat moeten de
kinderen kunnen?
Ideeën verzamelen; Hoe gaan we zelfstandig werken vormgeven op KC Toon?

-Carmen en
Stephanie

Woensdag 9
juni af.

1/2 =
Annemarie
3 = Marit en
Judith
4= Lisanne
5=Carmen
6= Stephanie
7=Meike
8= Inge

Woensdag 9
juni af.

Groepjes:
Annemarie,
Judith, Marit
Carmen en
Lisanne
-

In groepjes een voorstel bedenken over de indelingen van de ruimtes op het cluster. Op
woensdag 19 of donderdag 20 mei (afhankelijk van schoolreisje) presenteren we elkaar
de ideeën.

Stephanie,
Inge en Meike

Evaluatie periode 2:
Clusters indelen in ruimtes
Ruimtes voor de clusters zijn verdeeld. Team heeft de kans gehad om hierop de te reageren. Hierop zijn geen reacties gekomen.
1/2/3 verdeling groepen is klaar. Nog niet uitgevoerd ivm corona

Woensdag 19
of donderdag
20 mei
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4/5 is gemaakt.
6/7/8 gaat nog in overleg over de plek van de groepen op 28 juni.
Plan van aanpak doorlopende leerlijn zelfstandig werken
Plan is gemaakt, deze gaat met het team gedeeld worden. Het team kan hierop reageren.
Er is een format gemaakt per leerjaar met de doelen, tijden, en middelen van begin en eind schooljaar.
Groepen 1/2 werken vanuit kracht leerkracht
Door de bubbels ivm corona is dit nog niet uit de verf gekomen.
Volgend schooljaar wordt hier mee gestart. Op die manier krijgen alle groep 1 leerlingen en alle groep 2 leerlingen hetzelfde aanbod, uitgaande van de
doelen uit de periodeplanner van EDUX.
Binnen deze periode van 90 dagen werden wij attent gemaakt op carrousel onderwijs van IKC De Klimboom.
We hebben dit onder de aandacht van het team gebracht, waarop weinig reactie van het team is gekomen.
We gaan filmpjes van IKC De Klimboom delen met het team.
We moeten de ervaringen uit de pilot 4/5 (2017-2018) meenemen, kijkend naar organisatie, oudercontact, groepsvorming, etc.
Literatuur:
We raden het team aan om het boek “Doorloopjes” te lezen. Van blz. 88-109 gaan we kopieën regelen.
Periode 90
dagen
(Begin en
einddatum)

Acties

Wie

Planning
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Evaluatie periode 3:

Ontwikkelgroep PR KC TOON
Uitnodiging bijeenkomst
Datum: 30 maart ’21 (optioneel)
Tijd: 14.30u-15.30u/16.00u
Locatie: Teams
Genodigden: Mireille, Bas, Coen, Eva, Annet, Guus, Emma, collega KION en Nicole S.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
-

Welkom/nieuwe agenda punten
Afsprakenlijst 4 maart 2021
Evaluatie
Volgende stappen 90 dagen
Rondvraag en volgende bijeenkomst.

Algemeen:
Effectiever vergaderen:
-

Vergaderen met handjes, meer opletten.
Grote nieuwe onderwerpen op het einde bespreken.
Subgroepen nemen regie over hun doelen. Doorspreken van behaalde resultaten en pakken
nieuwe tips op.

Plan van aanpak in 90 dagen:
Thema: PR KC TOON

Deelnemers: Mireille, Bas, Coen, Eva, Annet,
Guus en collega KION, Nicole S.

Coördinator:
Nicole Stams

Huidige situatie:
PR is nihil. Dus ook
geen werving
ouders.

Gewenste situatie:
Informeren huidige
ouders en
toekomstige ouders
in NBO.

Resultaat na 90 dagen:
Inhoud folder is klaar.
Einddoel toename
naamsbekendheid en
schooljaar 2021-2022
starten met 40 kleuters.

Doel na 90 dagen:
Realisatie van folder.

Periode 90
dagen
Eerste
periode
Ouders willen
meedoen en
denken.

actie

Wie

Wij betrekken hen als folder klaar is. Nog geen
actie. Als de grote lijnen klaar zijn.

werkgroep

Achterhalen oude folder van Octaaf. Er is geen
oude folder.
Uitzoeken voorbeelden van folders van andere
scholen. Oude folder niet meer beschikbaar.
Heeft folders verzameld.
Welke budget is er beschikbaar? Uitzoeken.
Voor jaarwisseling 2000 euro aldus Eva.
Nog geen actie. Sterke punten laten
terugkomen in folder zoals: Goede resultaten,
plusgroep, citotoets en voordelen
samenwerking met BK10, KUIN en Sportbedrijf
ed
Evaluatie periode 1

Periode 90
dagen
Tweede
periode:
10 december
20 tot 18
februari 21

planning

Bas
Coen

Mireille

actie

Wie

planning

Rondleidingen op school

Eva en Mayda

Naam op gevel KC TOON en
namenzuil.
Erna Groottens GGD
stimuleren ouders naar
TOON toe te gaan. Vragen
naar telefoonnummers?
Ouders ook visitekaart
meegeven. (formaat
ansichtkaart) of tasje met
inhoud.

Eva

Na versoepeling
maatregelen.
Is geplaatst.

Toegang tot facebook
regelen voor
sleutelpersonen team
TOON.

Eva

Mireille en Eva
oppakken
rondleidingen.

Erna met Mireille contact:
Erna gesproken ouders
van 0-2 jaar. Erna vraagt
naar onderwijs dan
noemt ze KC TOON.
Telefoonnummers nog
niet bekend.
Visitekaartjes zijn er nog
niet. Folders worden later
aan Erna gegeven.
Facebook, Guus en Nicole
uitgenodigd. Instagram
kunnen zij zelf toevoegen
via hun facebook onze
insta is:
kindcentrum_toon

Website klaar

Leveren tekst voor website
Billboards in wijk. Geen
besluit.

Eva in samenwerking
met Guus/Nicole en
collega Conexus en
fotograaf,
Guus en Nicole
Later bekijken?

Fotograaf op school,
Uit Brede School middelen.

Eva ism KC TOON

AVG lijst doorsturen aan
betrokkeken met hulp van
Marcia.
Samenstellen nieuwe folder.
Concept aanleveren met
foto’s.

Eva

Ontwerpen nieuwjaarswens
op papier en digitaal. Met
mededeling verhuizing,
adres, telefoonnummers.
Papieren kaart voor ouders
van school. Let op, 350
papieren kaarten laten
drukken, (ook voor ouders
KION)
Digitale wensenkaart voor
netwerkparters.
Kan er ook een poster
worden ontworpen?
Stramien exel lijst van
netwerkpartners die digitale
kaart ontvangen. Opstellen
exel lijst.
Optie kunst op kast bij
hoofdingang.

Guus en collega KION
Wies/Bas

Guus, Mireille en
Coen.

Guus?
Eva maakt lijst,
vergaderpartners
vullen lijst in.
Geen afspraak. Eva
vraagt naar
mogelijkheden bij
Lindenberg.

Nicole checkt dit bij Guus
Volgt

Guus nog doen
Bedrijf uit Amsterdam zou
dit kunnen doen.
Te gebruiken tijdens open
dag?
Ook relatie met
bestaande folder en
mogelijkheid jaarlijks
gebruik van Billboards.
Nieuwe datum volgt, zo
snel mogelijk. Foto’s ap
later.
Wordt geactualiseerd als
fotograaf komt.
Bureau inhuren voor
schrijven van folder.
Kenmerkende woorden.
Wervende folder, kort,
opvallend en fris,
origineel, duidelijk en
aantrekkelijk. Donderdag
bespreken.
16 december afspraak
met collega Guus. Kan na
kerst opgepakt worden.
Eva: Leuke reacties
gehad.

Gebruik info en stijl
folder.
Gedaan

Wordt opgepakt met de
Lindeberg zodra het qua
Corona kan.
Idee: TOON
Groot op de kast.

Promotiemateriaal met ons
logo erop. Ballonnen,
banners horizontaal,
vlaggen, pennen.
Voor sportdagen en open
dagen.

Coen,

Presentatie:

Veel ingekocht. Ook voor
presentatie gebruiken.

Coen maakt
diavoorstelling voor
presentatie, 5 maart.

Evaluatie periode 2 De meeste doelen zijn behaald (zie de PowerPoint). Het maken van de folder
nemen we mee naar de volgende periode. Subgroepjes pakten onderdelen op. Dat werkte goed.

Periode 90
dagen
Derde periode:
Van februari ’21
tot mei ‘21
Doelen:
Realisatie folder
KC TOON

Realisatie
promofilm:

actie

Wie

planning
Na 90 dagen

Folder:
- 8 april komt fotograaf
- Vorm en inhoud van folder:
Twee foto’s voor- en
achterpagina, basistekst over
Kindcentrum TOON en tekst
school, KION en BK10.
- Guus vraagt na wat
mogelijk is wat het kost bij
collega KION
Beeld van gebouw ook met
kids.

Guus, Eva en Nicole

Folder af.

Coen, Eva

Promotiefilmpje af

Vaker inzet
Social Media:
Instagram en
facebook,
website.

Belangrijk ivm aanmeldingen
nieuwe ouders.

Guus, Nicole en Eva
ism eigen teams
Misschien Emma(?)

Drie keer per week
posts geplaatst over
TOON.

Ouders laten
deelnemen aan
deze
ontwikkelgroep.

We zoeken twee ouders.
-In nieuwsbrief zetten
uitnodiging.
- Als niet lukt Bas: persoonlijk
benaderen: Moeder van Nick
groep 5, Brenda.
Guus: Moeder van Sophie.

Nicole, Bas(?), Guus

Twee ouders
toegevoegd aan
werkgroep.

Mireille, Annet,
Bas(?)

Start visie
ontwikkelen

Visie
Optie: Ouders vragen wat ze
ontwikkelen over belangrijk vinden. Ouders
ouders inzetten

als
ambassadeurs.
Huisstijl samen
uitstralen
GGD contact
opnemen en
acties
Billboards nu
geen prioriteit
Folder

peuters vragen of andere
ouders uitzoeken.
Huisstijl inzetten bij
bijvoorbeeld brieven met
logo TOON.
Zie eerdere aantekeningen.

Eva

(resultaat nader te
bepalen)
Huisstijl samen
gepromoot.

Mireille

Realisatie mede
afhankelijk van folder.

-

-

Zie eerdere aantekeningen.
-

Folder
Kion zet de folder in
elkaar.

-

Coen, Mireille en
Guus
Guus

-

Film
Ambassadeurs

Website

Volgend overleg

Evaluatie periode 3

Folder meekijken door ouder.
Wouter (MR) wil meekijken
met de folder. Guus neemt
telefonisch contact hierover
op.
Guus geeft input aan Eva en
Coen over BSO
Dit punt zullen we nog beter
uit kunnen werken als Corona
maatregelen anders zijn. Voor
nu start maken en later
verder uitwerken.
Eva is de website aan het
maken/vullen. Foto’s volgen.
De vraag is wie er mee wil
kijken?
Als duidelijk is wanneer de
presentaties zijn verstuurt
Nicole een datumprikker.
Tijdens dat overleg bespreken
we de stand van zaken en
bereiden we de presentatie
voor.

Guus en Wouter

Guus
Mireille, Annet, Bas.
Emma?

Eva vraagt Emma
Annet wil ook
meekijken.
Nicole

De teksten
worden gemaild
naar dit groepje.
In de week van
13 april komen
de foto’s. Hier
kan het groepje
dan foto’s
uitkiezen.
Als de basis bij
elkaar is stuurt
Guus alles door
naar Kion.
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Ontwikkelteam: Pedagogisch klimaat
De kanjers van TOON! Sámen: aardig, vaardig en waardig groot worden op TOON.
Thema:
Pedagogisch klimaat

Deelnemers:
Marjolijn, Esther, Ria, Nicole Ortjens

Omschrijving van de huidige
situatie:
Er hangen een aantal posters in de
school.

Omschrijving van de gewenste
eindsituatie:
We hebben een gedeelde
pedagogische visie met school, KION
en Bindkracht.
Deze visie stralen wij uit en zie je in
ons handelen.
Denk aan; Sámen: aardig, vaardig en
waardig groot worden op TOON en
het naleven van de kanjerafspraken.

Periode 90
dagen
18 nov.2020febr.2021

Coördinator:
Rachel Rutgers
Het doel na 90 dagen:
Zichtbaar maken van de kanjertraining op
TOON.

Acties

1. Hoeken per cluster
Kanjerhoek: klapper, poster, boeken, poppen. Talenten laten zien
(foto’s, werkjes, bekers, diploma’s, werkbladen, tekeningen etc.)
2. Ingang gebouw
Witte kast opfleuren met kanjerspullen. Vlag bij ingang.
3. Inventarisatie materialen (wat is er nu)

Wie

1. Marjolijn
2. Rachel (samen met
Esther/Nicole)
3. Rachel
4. Esther

Het resultaat na 90
dagen:
In het gebouw is op
een mooie manier
zichtbaar dat wij
werken volgens de
methode van de
kanjertraining. Wij
willen uitstralen dat
we kanjers zijn op
TOON.

Planning

14 december mailt
Rachel de
werkgroep om te
inventariseren
hoever iedereen
met zijn acties is.
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4. Nieuwe materialen (nieuwe materialen bestellen). Esther maakt een
lijstje van deze materialen.
5. Kanjertaal op TOON (reminder voor leerkrachten)
6. Wij zijn rolmodel
Zélf wekelijks kanjertraining (minimaal 1 keer per week aandacht
besteden aan de kanjerles) in de klas geven. In kanjertaal praten (dit
altijd!). Op je cluster kanjertraining stimuleren bij collega’s.
Mogelijkheden/ruimte (plek+lesrooster) zoeken op kanjertraining te
geven.
7. Kanjerkunst
De kanjerregels/afspraken koppelen aan onze schoolvisie: aardig,
vaardig, waardig groot worden. Kanjerkleuren gebruiken. Uitwerken wat
aardig, vaardig, waardig betekent voor ons (koppelen aan de
kanjertraining)
8. Posters in het gebouw
9. Filmpje voor ouders
Communicatie naar ouders. Kanjertraining weer levendig maken bij
ouders.

5. Ria (samen met
Rachel)
6. Hele werkgroep
7. Nicole
8. Esther (vragen aan
Eva)
9. Nicole

Evaluatie periode 1:
1.Kanjermaterialen zijn binnen (o.a. posters, knuffels, banner, klapper met oefeningen). De kanjerhoeken worden binnenkort ingericht op de clusters.
2-4 is gedaan.
5. Iedere collega een A4 heeft ontvangen met 'Kanjertaal'.
Kanjerkunst: Door lockdown niet realiseerbaar. Bryan gaat dit verder oppakken met de BSO.
Filmpje: Wordt nog aan gewerkt (algemeen filmpje rondleiding school). Filmpje over kanjertraining moet nog gemaakt worden.
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Thema:
Pedagogisch klimaat

Deelnemers:
Marjolijn, Esther, Ria, Nicole Ortjens (Bindkracht 10),
Mayda en Bryan(KION)

Coördinator:
Rachel Rutgers

Omschrijving van de huidige
situatie:
Kanjertraining is inmiddels meer
zichtbaar op TOON.

Omschrijving van de gewenste
eindsituatie:
We hebben een gedeelde
pedagogische visie met school, KION
en Bindkracht.
Deze visie stralen wij uit en zie je in
ons handelen:
Sámen: aardig, vaardig en waardig
groot worden op TOON en het
naleven van de kanjerafspraken.

Het resultaat na 90 dagen:
- Inventarisatie staat op
papier wie wel/geen
kanjertraining mag
geven.
- Er is duidelijk wie de
kanjertraining nog gaan
volgen en wanneer.
- Kanjertraining is levendig
in de school.
- Gedeelde visie staat op
papier.

Het doel na 90 dagen:
Wij hebben zicht op hoe de
kanjertraining binnen het hele
kindcentrum in de praktijk wordt
toegepast. Zijn er nog collega’s
die geen kanjertraining mogen
geven, hoe wordt dit opgelost in
de groepen? Wie gaan de
kanjertraining nog volgen (o.a.
collega’s van KION en nieuwe
leerkrachten, conciërge etc.)
De kanjertraining levendig
maken/houden in de school
(door bijvoorbeeld het kanjerdoel
van de maand, communicatie
naar ouders in de nieuwsbrief).
De werkgroep Pedagogisch
klimaat heeft gewerkt aan het
opzetten van een visie.

Plan van aanpak 90 dagen
Periode 90
dagen

Acties

4-3-2021Eind juni 2021

Evaluatie periode 2:

1. Communicatie naar ouders. Kanjertraining weer levendig maken bij
ouders (bijv. filmpje Kanjertraining op school of stukje in de
nieuwsbrief).
2. Kanjerkunst op TOON (o.a. vitrine kasten en hangpanelen door het
gebouw).
3. Inventarisatie wie er Kanjertraining mogen geven op kindcentrum
TOON en wie niet? Wanneer gaan zij de Kanjertraining nog volgen?
4. Zijn er nog collega’s die geen kanjertraining mogen geven, hoe wordt
dit opgelost in de groepen?
5. Hoe worden de lessen gegeven door de leerkrachten die wel
kanjertraining mogen geven?
6. Visie Pedagogisch klimaat. Welke visie is er al binnen de verschillende
organisaties van TOON?
7. Hoe kunnen we nu al de inhoud van de kanjertraining zichtbaar
maken bij mensen die nog niet de training hebben gevolgd bijv.:
- Online powerpoint bijeenkomst over de kanjertraining.
8. Hoe kunnen we de inhoud van de kanjertraining zichtbaar maken
voor mensen (bijv. nieuwe collega’s, invallers etc.)
- Document maken “Hoe werken wij op TOON?” (hoe, wat, waar).

Wie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Planning
Nicole en Marjolijn
Bryan en Nicole
Mayda
Mayda (KION)
Ria (school)
Ria
Rachel (Milou)
Mayda en Bryan
(KION)
Nicole (Bindkracht
10)
Mayda, Rachel en
Nicole
Esther?

1. April 2021
2. Eind maart
3. Eind maart
4. Begin april
5. Begin april
6. Mei
7. Mei
8. April 2021
Dinsdag 18 mei
14.30 online
meeting:
Tussenevaluatie
acties
Visies die er nu zijn
presenteren in het
ontwikkelteam.
Overkoepelende
nieuwe visie maken.

Plan van aanpak 90 dagen
Thema:

Deelnemers:

Omschrijving van de huidige
situatie:

Omschrijving van de gewenste
eindsituatie:
We hebben een gedeelde
pedagogische visie met school, KION
en Bindkracht.
Deze visie stralen wij uit en zie je in
ons handelen.
Denk aan; Sámen: aardig, vaardig en
waardig groot worden op TOON en
het naleven van de kanjerafspraken.

Periode 90
dagen

Acties

(Begin en
einddatum)

Evaluatie periode 3:

Visie:

Coördinator:

Het doel na 90 dagen:

Het resultaat na 90 dagen:

Wie

Planning

Plan van aanpak 90 dagen
Bij deze de visie van AP:
2.1.1 Missie, visie, kernwaarden Activiteitenpleinen
Missie
-

We ondersteunen kinderen om vanuit hun eigen mogelijkheden te kunnen participeren in de samenleving. We doen dit door ze te ondersteunen in
hun identiteitsvorming.

Visie
-

Wij willen kinderen weerbaar(der) maken en toerusten voor onze (veranderende) samenleving. Wij willen dat alle kinderen en jongeren zich gezond,
kansrijk en veilig ontwikkelen. Hiervoor is een sterke basis nodig. Een opvoed- en opgroei-omgeving waarin alle opvoeders samenwerken, elkaar
aanvullen en versterken (ook wel de pedagogische civil society genoemd).

Omdat ouders/verzorgers de hoofdopvoeders zijn, vinden wij samenwerking met hen erg belangrijk. Ouderbetrokkenheid speelt op het Activiteitenplein
dan ook een grote rol.

Kernwaarden
-

Aandacht voor het kind
Veiligheid
Respect
Plezier
Groei
Zelfstandig
Samen
Meedoen

Plan van aanpak 90 dagen

Motto
‘Meer dan spelen alleen!’

Plan van aanpak 90 dagen

Plan van aanpak 90 dagen

Thema: Rekenen

Deelnemers: Arianne, Marianne, Marieke, Claudia, Liesbeth

Coördinator: Rosalie

Omschrijving van de huidige
situatie:
Begeleiding EDUX

Omschrijving van de gewenste
eindsituatie:
- Iedereen werkt volgens EDI
instructievaardigheden
- Doorgaande lijn aanwezig van
peuters t/m groep 8 en het
activiteitenplein
- Lkr weten welke leerlijnen er zijn
- formuleren concrete schooldoelen
en ambities
- Rekenen ambitie:
30% haalt I of II score
45% haalt III score
-Halfjaarlijkse groepsplannen worden
vervangen door een kwaliteitskaart
met dynamische groepsplannen

Het resultaat na 90
dagen:

Kleuters: uitbreiden doelgerichte
werkhoeken
Doorlopende leerlijn van kleuters
naar groep 3 is helder.
Gebruik 1 doel/les is zichtbaar bij lkr
Alle lkr werken volgens het
afgesproken EDI- model.
Rekentaal is besproken op de
studiedag van 4 maart.

Het doel na 90 dagen:
Ambities formuleren op schoolniveau in de
school zelfevaluatie
Start gemaakt hebben met de kwaliteitskaart
rekenen
Blokplanningen worden gemaakt aan de hand
van schaduwtoetsen, de essentiële doelen en
eigen inzicht. De blokplanningen zijn gericht
op de didactische middenmoot (80%). De
blokplanningen worden ook wel dynamisch
groepsplan genoemd.
Rekentaal wordt gebruikt in de lessen
Bij de kleuters zijn doelenkasten (gericht op
periode doelen) gemaakt op niveau 1 en 2. Dit
doel is overal zichtbaar.

Plan van aanpak 90 dagen
Peutergroepen en activiteitenplein sluiten aan
bij ontwikkeling rekenen.

Periode 90
dagen

Acties

Wie

Mrt 2021 /
Juni 2021

- Proces bewaken: D.m.v. lesbezoeken, observaties, feedback (met behulp van EDUX)
- Borgen van afspraken a.d.h.v de kwaliteitskaart
- Kwaliteitskaart maken
- Planning maken voor observaties van Nicolette op 9 en 11 maart
- Planning kleuters observaties in overleg

Stuurgroep:
- Liesbeth Rosalie
- Marieke
-Marianne
- Arianne

- Formuleren concrete schooldoelen en ambities (op groepsniveau en op schoolniveau) voor eind
juni (schoolzelfevaluatie)

Evaluatie periode 1:

Planning

Plan van aanpak 90 dagen

Thema:

Deelnemers:

Omschrijving van de huidige
situatie:

Omschrijving van de gewenste
eindsituatie:

Periode 90
dagen

Acties

Coördinator:

Het doel na 90 dagen:

Het resultaat na 90 dagen:

Wie

Planning

Wie

Planning

(Begin en
einddatum)

Evaluatie periode 2:

Periode 90
dagen
(Begin en
einddatum)

Acties

Plan van aanpak 90 dagen
Evaluatie periode 3:

Monique Meeuwisse

interim en advies in onderwijs
ANALYSE ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

Inleiding
In januari 2021 is er een korte scan gemaakt van de zorgstructuur op Kindcentrum TOON. Naar
aanleiding daarvan is besloten een diepgaandere analyse te maken om zo een goed zicht te hebben
op hoe de huidige zorgstructuur is ingericht en functioneert en van daaruit goedeonderbouwde adviezen
te geven voor verbetering in de toekomst. Daaraan gekoppeld welke rol de IB-er zal gaan innemen op
TOON.
Na de korte scan in januari was er nu inzage in meerdere documenten. Daarnaast werd ook het volgen administratiesysteem ParnasSys ingezien en is er een extra interview geweest met de toekomstige
IB-er en leerkrachten van zowel de OB, MB als BB.
De volgende documenten zijn ontvangen ingezien:
• Ondersteuningsstructuur KC TOON
• Onze visie op zorg aangepast
• SOP KC Het Octaaf
• Takenlijst intern begeleider per maand
• Taken IB 3 december
• Basisondersteuning Stromenland
• Ondersteuningsmatrix platform Nijmegen
• Stromenland stroomschema onderwijsondersteuning schoolversie
• Sociale Veiligheid
• Groepsanalyses M2021
• Leerlingoverzicht Kanvas
• Ondersteuningsprofiel augustus 2018 t/m juli 2022
• Schoolrapportage 2020-2021
• Groepsplannen
• OPP’s/ groeidocumenten
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interim en advies in onderwijs
1.

Documenten analyse

De ondersteuningsroute die de school wil volgen met zorgleerlingen staat stapsgewijs beschreven.
Deze is gekoppeld aan de, eveneens duidelijk omschreven, zorgroute van het SWV Stromenland.
Hierdoor kan de school een juiste en goed onderbouwde route volgen.
In het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) is duidelijk te lezen welke ondersteuning de school wil
bieden. Dit blijft redelijk algemeen. Daarbij worden de grenzen aan de zorg niet specifiek genoemd. Het
is niet heel duidelijk welke leerlingen de school juist wel of niet kan opvangen.
De school heeft uiteengezet hoe zij de toekomstige rol van de IB-er ziet en daaraan ook al de mogelijke
taken gekoppeld. Van meer leerling-ondersteunende taken naar een voornamelijk coachende rol en
medeverantwoordelijk voor de kwaliteits- en onderwijskundige ontwikkeling. Dit is nog in ontwikkeling.
Voor het cyclisch werken in de groepen worden groepsplannen gemaakt. In groep 1-2 bestaat dit uit
doelen/periodeplanners met daarin meerdere domeinen opgenomen (o.a. taal, rekenen, motoriek). Dit
zijn overzichten waarin bij wordt gehouden wat welk kind beheerst. Acties die vervolgens aan de
bevindingen worden gekoppeld zijn niet in een groepsoverzicht terug te vinden, zo ook niet de
evaluaties. Voor elk kind is er wel een uitgebreid overzicht van KIJK, waarmee de ontwikkeling per
domein uitgebreid wordt gevolg.
In de groepen 3 wordt gebruik gemaakt van kernplannen behorende bij VLL en blokplanningen bij
rekenen. Bij het VLL plan zijn uitgebreid de doelen en aanpak beschreven. Dit is niet terug te zien in de
plannen voor rekenen. Wel is daarin te zien op welk onderdeel een leerling uitvalt.
Door de leerkrachten van groep 3 t/m 8 worden groepsplannen geschreven voor technisch- en
begrijpend lezen, rekenen en spelling. Er is hiervoor een vast format dat nog niet in naam is aangepast
aan TOON. Er wordt in deze plannen een duidelijk onderscheid gemaakt in de instructiegroepen, zowel
in aanpak als op inhoud. Er worden doelen gesteld op vaardigheidsscores en daarop wordt ook
geëvalueerd. Een uitgebreide beschrijvende en diepgaande analyse wordt in de plannen, die zijn te
ingezien, niet vaak gezien. Deze is vooral gebaseerd op harde cijfers. Het is doorgaans niet duidelijk
vanuit deze groepsplannen waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt voor het vervolg van het plan
in de groep.
Voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben, wordt gesproken over kortdurende
ondersteuning van 6-8 weken als de leerkracht aangeeft dat een leerling extra ondersteuning behoeft
op didactisch of pedagogisch gebied. Dit lijkt voor de lezer een voortraject naar een eventueel BSOT
wanneer de leerkracht handelingsverlegen blijft na deze kortdurende interventie. Echter dit is niet op
deze manier terug te vinden in individuele plannen.
De extra ondersteuning aan leerlingen wordt doorgaans in het groepsplan verwerkt door de leerkracht.
Bij de leerlingen die instructie-afhankelijk zijn, wordt in het groepsplan specifieker ingegaan op wat zij
nodig hebben.
Voor bepaalde leer- en/of SEO-problematiek zijn er wel individuele plannen. Zo is er voor zwakke lezers
een technisch leesplan en zijn er plannen van de kindercoach. Echter deze worden niet altijd zorgvuldig
ingevuld en bijgehouden. Bij bijvoorbeeld een aanvraag voor een dyslexie-onderzoek kost het de IB-er
hierdoor soms veel tijd om alle gegevens te verzamelen om tot een volledig leesdossier te komen.
Is er nog meer nodig voor een leerling, dan wordt doorgaans het groeidocument (OPP) gestart. Dit is
een document van het SWV, dat bestaat uit meerdere delen. Dit document wordt door de IB-er of de
leerkracht zelf ingevuld, mits deze laatste hierin vaardig is. De groeidocumenten zien er inhoudelijk
volledig en goed uit. De (cruciale) doelen per leerdomein zijn doorgaans in het document opgenomen.
Niet altijd zijn ze heel specifiek gesteld voor het kind dat het betreft. Analyses, doelen en evaluaties
blijven wat globaal en zouden diepgaander en specifieker kunnen worden gemaakt.
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Voor de groepsbespreking wordt een vast format gebruikt. In de groep 1 t/m 3 is er een aparte leerlingen groepsbespreking. Vanaf de groepen 4 zijn deze gekoppeld. De verslaglegging is dan ook niet
hetzelfde. Er zijn leerkrachten die het formulier vooraf al invullen. Dit is niet ‘verplicht’. De IB-ers vullen
het formulier tijdens de groepsbespreking samen met de leerkracht in of aan.
De leerlingbespreking in de groepen bestaat uit een overzicht met leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. De ontwikkeling van deze leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd op 3 momenten.
Daarnaast wordt in de groepsbespreking ingegaan op de sfeer in de groep, de didactiek, de
ondersteuningsniveaus, leerlingen met extra OWB en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht
zelf. Ook wordt er een stuk opgenomen ter evaluatie. Deze laatste is niet altijd terug te vinden.
De school gebruikt vanaf groep 3 KANVAS voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling/
sociale veiligheid. Leerkrachten weten hoe deze in te vullen. Signalen worden in de groepsbespreking
besproken. Interventies worden niet in een apart plan beschreven. Wel is er een schooloverzicht, waarbij
mogelijke interventies worden gegeven. KANVAS geeft erg veel interventiemogelijkheden. Het inzetten
van de (juiste) interventies is ook nog een volgende stap voor de school.
De school volgt de sociale veiligheid middels KANVAS en neemt vragenlijsten af bij leerlingen. Er is
geen specifiek groepsplan, waarin de uitkomsten en actiepunten op dit gebied worden beschreven.
Uit veel documenten blijkt dat het cyclisch werken, vanuit HGW en PDCA, nog aandacht verdient. Met
name op het gebied van evaluaties en daaraan gekoppelde acties.
De school heeft een zeer duidelijke en uitgebreide zelfevaluatie. Hiervoor hebben leerkrachten
krachtsignalen, zorgsignalen en actiepunten van hun groep verzameld. Daarnaast worden de resultaten
van de school in kaart gebracht, om zo de kwaliteit van het onderwijs goed te kunnen volgen. Het betreft
hier een analyse van de uitstroom en tussentijdse toetsen, gekoppeld aan schoolweging, spreiding en
referentieniveaus. Uiteindelijk worden actiepunten geformuleerd voor de komende periode.
Jaarlijks wordt ook een overzicht van leerlingen gemaakt, die extra ondersteuning hebben gehad, en
deze wordt in het BSOT besproken. Er wordt niet jaarlijks een evaluatie van de zorg geschreven met
daarin conclusies voor de school.
Er is een afspraak dat groeps-en leerling-gerelateerde documenten uiteindelijk in de groepsmap in
ParnsSys worden gezet. Dit is niet altijd het geval. Daardoor komt het voor dat van de ene groep de
plannen zijn opgeslagen in Teams en van de andere groep ook in ParnasSys.
Notities in ParnasSys worden veelvuldig gebruikt voor verschillende doeleinden. Plannen worden in
Word gemaakt en geüpload in de groepsmap. De groepskaart wordt wisselend gebruikt. Vanuit het
LOVS is er een DULT-koppeling voor de toetsresultaten. Ultimview is bekend, maar wordt niet actief
gebruikt door de IB-ers.
Niet alle mogelijkheden van het leerling volg- en administratieprogramma van ParnasSys worden
gebruikt. Gegevens staan verdeeld over documentenmappen in Teams, het LOVS en ParnasSys.

2.

Gesprekken met IB

De twee intern begeleiders hebben taken verdeeld. Zo is er een verdeling per bouw/groepen en ook in
taken. Deze is gebaseerd op onder andere ervaring en affiniteit. Het onderverdelen van taken en het
ontbreken van tijd om elkaar te ondersteunen, maakt dat de minst ervaren IB-er zich niet op alle fronten
ontwikkelt. Zij heeft behoefte aan het opdoen van meer kennis en ervaring op bepaalde gebieden.
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Beide zouden graag meer de groepen in willen om leerkrachten daar te coachen en zodoende preventief
te werken, meer tijd hebben om inspirator te zijn en te werken aan kwaliteitsontwikkeling. Het lukt nog
niet die slag te maken. Het aansluiten bij besprekingen in het MT zijn een weg hier naartoe. Echter
worden niet alle onderwerpen als nuttig ervaren voor de rol die de IB-ers hebben.
Welke taken wel of niet bij de toekomstige rol van de IB-er horen is nog de vraag. Daarin moeten nog
keuzes worden gemaakt. Ook in samenspraak met het team en de schoolleider.
Voor de meest ervaren IB-er ontbreekt het aan tijd om groepen in te gaan en te coachen. In de groepen
die zij onder zich heeft, beginnen doorgaans de ondersteuningstrajecten. Het houden van gesprekken
(ouders en externen) en het maken van plannen vergt dan ook veel tijd. Ook heeft zij, omwille van haar
uren en ervaring, taken als het maken van de schoolzelfevaluatie en het schrijven of ‘up to date’ houden
van bepaalde stukken. Daarnaast verschuift een deel van haar taak ook naar de peutergroepen. Hier
kan al vroegtijdig worden gesignaleerd of een leerling een passend aanbod kan krijgen op de school.
Voor de minst ervaren IB-er geldt dat zij wel tijd heeft voor coaching in de groep, maar dat de cultuur in
de bovenbouwgroepen maakt dat het lastig is om in de groepen te komen. De collega’s in deze groepen
zijn erg autonoom en het zit (nog) niet in hun systeem om vroegtijdig ondersteuning te vragen. Dit
gebeurt pas als er een probleem of grote zorg is. De wens is meer preventief te werken.
De IB-ers hebben op de school RT- taken. Deze vullen zij in vanuit extra voucheruren die de school
krijgt van het SWV. RT Dat is niet een eerste taak van de IB-er, maar wordt wel door de IB-ers
uitgevoerd. Echter veel van deze tijd wordt nu ingezet voor IB-taken. Het direct werken met leerlingen
wordt wel gewaardeerd. Het wegvallen van deze RT in de toekomst (dus het directe contact met
leerlingen) kan volgens de IB-ers worden opgevuld worden door meer groepsbezoeken.
Naast de RT, die nu nog gegeven wordt door de IB-ers, is er op school voldoende extra ondersteuning
van een onderwijsassistent (OA), kindercoach en Plusklasleerkracht. Ook zijn er nog extra RT uren.
Elke groep heeft een evenredig aantal uren extra ondersteuning door een OA. Dit schooljaar worden zij
aangestuurd door de leerkrachten. Zij bepalen waar de OA ondersteunt. Voorheen lag de aansturing en
de invulling van het rooster bij de IB-ers. Zij hebben nu wisselend zicht op de inhouden (plannen) en het
verloop of op wat de OA terugkoppelt naar leerkrachten. De vraag is of de evenredige verdeling van de
onderwijsassistenten over de groepen passend is bij wat elke groep vraagt. Er ligt namelijk meer zorg
in de ene groep dan in de andere.
De onderwijsassistenten zijn in voorgaande jaren geschoold door de IB-ers in het geven van goede
ondersteuning aan leerlingen.
Veel IB-tijd gaat zitten in afspraken met externen, die bij leerlingen zijn betrokken of iets voor de
leerlingen kunnen betekenen. Wel staan deze afspraken in dienst van de ontwikkeling van de leerlingen
en daarom kan hierin niet worden geminderd.
Ook gaat er in bepaalde periode veel tijd ‘verloren’ aan brandjes blussen m.b.t. leerlingen. De IB-er kan
dan niet verder met haar werk, omdat ze zich over de leerling moet ontfermen. Dit gaat overigens wel
via een duidelijk afgesproken Time-out procedure. Wellicht kan dit niet anders worden georganiseerd,
omdat leerlingen moeten worden opgevangen door iemand die op dat moment niet de
verantwoordelijkheid heeft over een groep.
Met verslaglegging en het maken van analyses en plannen wordt verschillend omgegaan. Het lijkt
afhankelijk van de betreffende IB-er, de vaardigheden en tijd van de leerkrachten wie verantwoordelijk
is voor het schrijven van genoemde stukken. Niet alle leerkrachten zijn in staat kwalitatief goede en
professionele stukken te schrijven, zodanig dat deze bijvoorbeeld naar externen verstuurd kunnen
worden (formulering en volledigheid). Beide IB-ers checken daarom stukken wel, herschrijven het of
maken het zelf. Dit kost extra tijd.
Er wordt opgemerkt dat het goed zou zijn dat beide IB-ers eenduidig handelen en communiceren in
afspraken naar leerkrachten.
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Wat betreft de taakvolwassenheid van leerkrachten geven de IB-ers aan dat het lastig blijkt om
leerkrachten erop aan te spreken dat zij niet alles doen zoals afgesproken. Zij zien wellicht het nut niet,
het zit in hun hoofd of voelen zich geen eigenaar van de zorg. Echter omdat zij taken niet uitvoeren,
komt er wel meer werk bij de IB-ers terecht. Dit geldt overigens niet voor alle leerkrachten en lijkt meer
in de BB voor te komen. Opgemerkt wordt dat het voor de IB-er vaak duidelijker is waarom bepaalde
zaken vastgelegd moeten worden, dan dat het voor leerkrachten is.
Wat betreft het geven van Passend Onderwijs in de groepen zien beide IB-ers zien dat leerkrachten
onvoldoende de differentiatie kunnen organiseren. Ondanks dat ze dit in de groepsplannen goed in
kaart hebben gebracht. Er wordt nog te veel klassikaal lesgegeven. Hier liggen nog kansen voor de
school en is coaching in de groepen zeer gewenst.
Leerkrachten zijn volgens de IB-ers in staat groepsplannen te schrijven in het vaste format. Wel blijkt
dat niet elke leerkracht het plan specifiek aanpast op het handelen in de huidige groep. Zo is het soms
een kopie van het voorgaande jaar met andere namen en indeling van de niveaugroepen. Evaluaties
worden niet door iedereen geschreven. Maar er zijn zeker ook leerkrachten die dit alles prima in orde
hebben.
Voor de groepen 1 en 2 zijn de themaplannen niet op orde. Dit is al een proces van jaren om dit voor
elkaar te krijgen. Vooral redenen op het gebied van taakvolwassenheid en eigenaarschap worden hier
genoemd. Maar ook ICT-vaardigheden. Er komt vanuit de subsidie begeleiding op dit gebied.
In deze groepen wordt ook gebruik gemaakt van het kleuter volgsysteem KIJK! Uit de signalen worden
vooral op leerlingenniveau interventies ingezet. De uitbreiding naar groepsdoelen is de volgende stap.
De school is nieuwsgierig naar de Leerlijnen in ParnasSys. Wellicht is dit bruikbaar voor de school.
Tot slot wordt nog opgemerkt dat de vele wisselingen in directie en de start in het bijzondere nieuwe
gebouw onrust, onduidelijkheid en soms ook negativiteit hebben gegeven. Dat heeft veel energie
gekost, wat sommige duurzame ontwikkelingen in de weg heeft gestaan.

3.

Gesprekken met leerkrachten

Om een compleet beeld te krijgen van de zorgstructuur op de school en de (gewenste) taken van de
IB-er, zijn er gesprekken geweest met een aantal afgevaardigde leerkrachten uit de OB, MB en BB.
Nagenoeg alle leerkrachten gaven als eerste gewenste taak van de IB-er aan: het aanwezig en
zichtbaar zijn in de groepen/ clusters om leerkrachten op de werkvloer te ondersteunen, feedback te
geven (passend in de ontwikkeling van de school nu), samen te observeren en vervolgens hierover uit
te wisselen. Dit om goed contact te hebben met wat er in de groepen gebeurt, de leerlingen te kennen
en het handelen van de leerkrachten te zien. Pas dan kan er een goede leerling- en groepsbespreking
worden gehouden, waarin zowel de leerkracht als de IB-er goed weet over wie en wat er wordt
gesproken. En dan kan ook de IB-er zien of en hoe de differentiatie en extra ondersteuning
georganiseerd kan worden in de specifieke groep.
Ook wordt de IB-er door de meesten gezien als degene die, samen met de leerkracht, contact heeft met
ouders en externen van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Zij zien de IB-er hier als
coördinator, degene die de wegen weet te bewandelen van het SWV en bewaker van het proces. Daarbij
ook als degene die doorpakt bij langlopende casussen. Casussen waarbij ouders extra ondersteuning
tegenhouden.
De meesten hadden geen zicht op wat er in het SchoolOndersteunings Profiel staat. Zij zien dit als een
vrij algemeen document met vanzelfsprekendheden. Dat hierin ook grenzen van de zorg kunnen worden
aangegeven was hen niet bekend.
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Er wordt ervaren dat de school veel leerlingen met specifieke onderwijs behoeften kan opvangen.
Wellicht geven leerkrachten en de school in zijn geheel niet snel aan dat ze handelingsverlegen zijn.
Hierdoor kan het zijn dat leerlingen te lang niet de juiste ondersteuning krijgen of de school niet de juiste
onderwijsplek is.
Veel leerkrachten geven aan dat het geven van Passend Onderwijs een hele klus is. Vooral wanneer er
sprake is van gedragsproblemen. En ook als er naast meerdere niveaus in de groep ook meerdere
leerlingen zijn met een eigen leerlijn. De inrichting van het nieuwe gebouw is hierbij niet gunstig voor
elke leerling, vooral niet de leerling die prikkelgevoelig is. Een enkele leerkracht geeft aan het Passend
Onderwijs in dit gebouw steeds beter te kunnen vormgeven. Steun en expertise van de IB-er hierbij is
zeker een taak die bij de IB-er hoort. Daarnaast zijn er ook andere collega’s met kennis van specifieke
problematiek. Dit regelmatiger inzetten, de collegiale consulatie, is zeer gewenst. Het zou ook een taak
van de IB-er kunnen zijn om het gebruik maken van elkaars expertise meer vorm te geven.
Daarnaast zou de IB-er een vraagbaak kunnen zijn op het gebied van zorgleerlingen. Het is niet nodig
dat zij alle kennis heeft, maar die wel ergens kan verkrijgen.
Groeps-en leerlingbespreking worden wisselend ervaren. Waar de een het fijn vindt om alle leerlingen
door te spreken, ervaart de ander dit als verloren tijd. De wens is om deze besprekingen op maat te
maken, passend bij die specifieke groep. Ook vindt de een het fijn als de IB-er verslag legt, waar de
ander aangeeft dat graag zelf te willen doen.
Ook wordt er verschillend gedacht over het maken van de groepsplannen. Het grootste deel van de
gesproken leerkrachten ziet het als een plan dat daarna niet meer wordt ingezien en dus voor het
moment gemaakt. Zij maken daarna een compacter document om praktisch mee aan de slag te kunnen
in de groep. Een enkeling vindt het uitgebreide plan fijn om te maken, omdat er dan over alles goed
moet worden nagedacht. Maar ook dan is er daarna behoefte aan een korte samenvatting op papier,
die echt bruikbaar is.
Leerkrachten denken verschillend over wie de analyses en individuele plannen zou moeten maken voor
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit komt voort uit de eigen vaardigheden, grip en zicht
willen houden op wat met de eigen leerlingen gebeurt en de rol die de IB-er nu inneemt hierin. Dat is
per leerkracht en groep verschillend. De vraag wordt gesteld of dat ook voor iedereen hetzelfde zou
moeten zijn. Hierbij wordt ook nog aangegeven dat het wenselijk is om groeidocumenten al vroegtijdig
te starten, zodat het document langzaam wordt gevuld. Dit om te voorkomen dat een leerkracht of IBer ineens erg veel gegevens moet verzamelen en veel tijd kwijt is met alles terughalen uit voorgaande
jaren.
In de groepen 1-2 is er de wens betrokken te worden bij de aanname van leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, het maken van een eenvoudig overgangsprotocol en het verdiepen in de Leerlijnen
van ParnasSys.
Meerdere malen wordt gesproken over dubbele administratie. Zo maken leerkrachten van groep 1-2
een extra rapport naast KIJK!, omdat deze van gemiddelden uitgaat die niet passend zijn bij de populatie
van de school. En zien leerkrachten van de andere groepen dat documenten in verschillende systemen
staan. Eenduidigheid in administratie en op één plek is wenselijk. ParnasSys is daarbij een optie, maar
is nog onvoldoende bekend.
Ook wordt geopperd een database met standaard interventieplannen op te zetten. Hieruit kan dan geput
worden en vervolgens kunnen er aanpassingen worden gedaan voor de specifieke leerling. Hier zien
leerkrachten een rol voor de IB-er.
Het meedenken van de IB-er over allerlei schoolse zaken wordt niet gezien als de taak van de IB-er.
Ook leerkrachten zouden dat kunnen, ieder vanuit de eigen kennis en expertise. Als het de leerlingen
ondersteuning aangaat of de opbrengsten dan is het wel een rol van de IB-er om mee te denken over
visie en ontwikkeling.
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Aanbevelingen
Naar aanleiding van bovenstaande analyse en gesprekken worden de volgende aanbevelingen gedaan:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Stel een nieuw profiel op met taken van de IB-er, passend bij de blijvende IB-er en met in
achtneming van de wensen vanuit de leerkrachten. Maak gebruik uit de punten die genoemd zijn
in het voorgaande stuk.
Neem de zorgroute van TOON en het SWV nog eens duidelijk door met de teamleden.
Plan elke week een dagdeel waarop de IB-er aanwezig is in een cluster, om zo feeling te krijgen
en houden met het reilen en zeilen in een groep en direct smaen te werken met leerkrachten. Om
van daaruit keuzes te maken en ook meer preventief te kunnen werken.
Ontwerp met het team nieuwe effectieve groeps-of onderwijsplannen, zodat deze als bruikbaar
en nuttig worden ervaren. Ook voor de groepen 1-2. Neem ook een sociaal-emotioneel plan mee,
waarin de acties a.g.v. KANVAS worden opgenomen
Betrek leerkrachten van groep 1-2 bij de aanname van leerlingen, het opstellen van een bruikbaar
overgangsprotocol en het verdiepen in een volginstrument voor de leerlijnen dat passend is bij
de populatie. Te beginnen bij de leerlijnen van ParnasSys.
Houd groeps-en leerlingbesprekingen op maat: laat de leerkracht (tijdig) aangeven op welke
manier zij de kostbare tijd van de leerling- en groepsbespreking willen invullen, zodat deze nuttig
is voor het werken in de groep.
Maak meer gebruik van de mogelijkheden van ParnasSys. Zorg dat alles in een systeem wordt
opgenomen en benut uiteindelijk de groepskaart.
Maak leerkrachten vaardig in het stellen van specifieke en haalbare doelen, het maken van
diepgaandere analyses en evaluaties en vervolgens goed onderbouwde (vervolg) keuzes voor
het onderwijs in de groep. Zorg dat ze op deze manier cyclisch werken (PDCAcyclus). Blijf hen
hierbij altijd ondersteunen. Wees samen verantwoordelijk.
Zet kortdurende interventies van 6-8 weken in, zoals oorspronkelijk bedoeld. Maak hiervoor
individuele plannen.
Zet de inzet van de extra ondersteuners effectief in en naar zorgzwaarte van een groep in.
Spreek leerkrachten aan op taken die bij hen horen en die ze niet uit hebben gevoerd. Geef hierbij
feedback zoals geleerd, feedback die hen stimuleert in de taakvolwassenheid en eigenaarschap.
Ga al snel in het nieuwe schooljaar met het hele team in gesprek over het School
Ondersteuningsprofiel dat in juli 2022 herzien moet worden:
o Aan welke onderwijsbehoeften kan de school voldoen en waar liggen grenzen?
o Welke vaardigheden en kennis wordt verwacht van leerkrachten in de
basisondersteuning?
Pas alle documenten aan aan de huidige naam van de school.
Ondersteun de startende IB-er bij:
o Het werken in wettelijke kaders en afspraken binnen het SWV + de daarbij behorende
documenten.
o Het maken van schoolanalyses en het stellen van schooldoelen/normen.
o Het opstellen van groeidocumenten / OPP’s en eigen leerlijnen: het maken van de juiste
analyses en het stellen van doelen.
o Het ontwerpen van nieuwe effectieve groepsplannen en groeps-en leerlingbesprekingen
i.s.m. het team.
o Het innemen van een duidelijke ondersteunende en kritische rol als IB-er.
o Het inrichten van een eenduidig volg-en administratiesysteem zoals ParnasSys.
o ….. nog nader in te vullen op wens van de IB-er

Juli 2021

Boekweitdreef 73 | 7006 LB Doetinchem | 06 42 88 70 48 | monique.meeuwisse@interimenadvies.nu
IBAN: NL39 ABNA 0816 3510 82 | KvK: 71105484 | BTW: NL001866685B17

REKENEN ; ZO WERKEN WIJ OP

Methode
Doel basisinstructie

Groep
1-2
3-8

Wat en hoe
Doelgericht werken in de rijke leeromgeving
Wereld in getallen

Groep 3-8

•

•
•
•
•
•
•

Groep 1-2

Het uiteindelijke doel van reken-wiskundeonderwijs is het
ontwikkelen van functionele gecijferdheid. Rekenen is meer
dan het kunnen uitrekenen van kale sommen middels een
efficiënte strategie. Het gaat ook om het toepassen van deze
vaardigheden in dagelijkse situaties. De rekenvisie van TOON
baseert zich op de uitgangspunten van Wereld in getallen
Leg eerst een solide fundament en bouw dan verder (begrip is
de basis)
Veel aandacht voor oefenen, onderhouden en automatiseren
van basisvaardigheden en de rekentaal.
Combinatie EDI en zelfstandig nadenken (afhankelijk van het
lesdoel)
Aandacht voor reken-wiskundig denken en samenwerkend
leren.
Zichtbaar leren: doelen delen en kinderen eigenaar maken van
hun leerproces.
Doordacht digitaal: Bareka (2021-2022)

Vanuit groep 1-2 wordt dezelfde rekenvisie gehanteerd, waarbij de
rekenontwikkeling wordt gestimuleerd vanuit spel in combinatie
met korte kringactiviteiten en doelgerichte materialen in de
rekenkar, vanuit betekenisvolle thema’s.

Didactisch
uitgangspunt

•

Instructie volgens EDI bij lessen waarin nieuwe strategieën
worden aangeboden

•

Afspraken
basisinstructie

Groep 1-2

Groep 3-8

Groep 1-8

Kinderen zelfstandig laten nadenken wanneer lesdoel
gericht is op betekenis verlenen en reflecteren
• Rekenen middels het hoofdfasen-, handelings- en
drieslagmodel
• De vertaalcirkel als didactische onderlegger voor
toepassingslessen
• Veel aandacht voor onderhouden, oefenen en
automatiseren/memoriseren en rekentaal.
Per week worden er minimaal 3 kringactiviteiten gericht op
rekenen ingezet. Tijdens deze doelgerichte instructiekringen
worden de rekendoelen aangeboden middels de didactische
uitgangspunten van EDI. Per periode worden er doelgerichte
materialen in de rekenkar gelegd.
• Instructie volgens EDI model:
De lessen starten met het delen van het lesdoel en het activeren
van voorkennis. Indien er een nieuwe rekenstrategie wordt
aangeleerd, wordt dit vervolgd door een instructie middels het
GRIMM-model: ik – wij – jullie – jij. Indien de les focus legt op
betekenisverlening en reflecteren wordt de start vervolgd met een
observatiemoment waarbij leerlingen worden gestimuleerd om
zelfstandig na te denken (middels o.a. de vertaalcirkel).
Er is elke dag tijd ingeroosterd om na de verwerking van het
(nieuwe) lesdoel, middels de conditietrainer te werken aan het
oefenen, onderhouden en automatiseren/memoriseren van eerder
geleerde rekenvaardigheden.
• Doelgericht werken mbv blokplanning
De opbouw van de les is erop gericht dat 80% van de kinderen/ de
didactische middenmoot het lesdoel behaald.
Wordt een doel niet behaald, dan pleegt de leerkracht extra
interventies.
Lastige rekentaal en rekenbegrippen worden uitgelegd, gebruikt
en toegepast.

Afspraken
verlengde
instructie

Groep 1-8

Afspraken
verdieping

Groep 3-8
Groep 7 en 8

WIG plustaken worden ingezet.
Op het VO: Creatieve wiskunde voor kinderen met een I-II score en
een goede motivatie.

Groep 1-8

Plusklas

Leertijd

Groep 3-8

Groep 1-2
Groep 3-8

Doelen die niet behaald zijn in de blokplanning, worden in de
kleine groep geremedieerd en extra geoefend .
Inzet Bareka als digitaal diagnostisch hulpmiddel en
oefenmateriaal.
Remediërend materiaal; Rekensprint

Iedere dag, minimaal 1 uur.
Extra oefentijd; 15 minuten per dag automatiseren, daar waar
nodig

Toetsing

Groep 1-2

Januari en juni ;
Observatiegegevens invoeren in KIJK ; onderdelen; ; spraaktaalontwikkeling, auditieve waarneming, visuele
waarneming, cognitieve ontwikkeling/logisch denken. lichaam
oriëntatie, ruimtelijke oriëntatie, tijdsoriëntatie, en gecijferdheid,

Groep 3-8

Na ieder blok van WIG volgt de methodetoets.
• Registratie resultaten worden door de leerkracht ingevoerd in
de resultatenmonitor van WIG.
• CITO: Jan/februari ; CITO rekenen 3.0 volgens Cito draaiboek.
Juni; CITO rekenen 3.0 volgens Cito draaiboek.
Afname toetsen door leerkracht
Voorlezen van de CITO toetsen volgens de handleiding van
CITO of in overleg met IB.
Bij de start van een nieuw blok; wordt een schaduwtoets
afgenomen., zodat je vervolgens doelgericht je lesblok kunt
indelen.

Overige
afspraken

Bijwerkboek wordt niet gebruikt; 1F referentiedoelen worden niet
behaald. Wel kan deze ingezet worden om kinderen thuis te laten
oefenen (stof wordt dan al beheerst)
Kinderen maken gebruik van een kladblaadje/ wisbordje.Alle
denkstappen worden opgeschreven. Dit ter voorbereiding op het
VO.

Handelings
gericht
werken

Groep 3-8

Groep 1-2

Huiswerk; enkel huiswerk meegeven, van leerstof waar kinderen al
instructie van hebben gehad.
Bewegend leren; …
Doelen worden geïntensiveerd en langer aangeboden indien
nodig, maar niet naar beneden bijgesteld.
Per rekenblok (8 per jaar) wordt er een blok-/ doelenplanning
gemaakt
• Bij de start van een nieuw blok; wordt een schaduwtoets
afgenomen., zodat je vervolgens doelgericht je lesblok kunt
indelen en plannen.
• We werken met flexibele niveaugroepen; geven verlengde
instructie op doel (ipv op niveau). Deze groepen worden in de
doelenplanner beschreven. Dit is een werkdocument.
• Alle blokplanningen worden gescand en in Parnassys geplaatst
ipv de groepsplannen. (doel 2021-2022)
Per periode (5 per jaar) wordt er een doelenplanning gemaakt
• Vanuit de essentiële doelen en observaties; doelgericht je
lesblok indelen en plannen.
• We werken met flexibele niveaugroepen; geven verlengde
instructie op doel . Deze groepen worden in de doelenplanner
beschreven. Dit is een werkdocument.
• Alle periodeplanningen worden gescand en in Parnassys
geplaatst ipv de groepsplannen. (doel 2021-2022)

