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Datum 14-06-2021 Datum 18-05-2022

Inleiding In ons jaarplan geven we aan:

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

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes aan. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit. In het komende jaar zullen de
NPO gelden ook onderdeel zijn van het jaarplan. Wij
hebben de inzet van de NPO gelden gebaseerd op de
volgende uitgangspunten:

Het welbevinden van de leerlingen in groep 1-8.
De leeropbrengsten van de leerlingen in groep 1-8.
De opbrengsten van het voorjaar 2021 en zomer
2021 vormen samen de inhoud en inzet van de
extra begeleiding.

Vanuit de aangereikte menukaart van het ministerie hebben
we voor de volgende interventies gekozen:

1. Groepen 1,2 vakdocent gym
2. Junior School voor de groepen 1,2 (twee momenten)
3. 2 dagen ondersteuning in de groepen 3
4. Junior Club voor groepen 4,5
5. Leerkrachtvervanging (groep 5-8) één dagdeel om zelf

(eigen leerkracht) feedback te geven op leerlingwerk
vanuit bijvoorbeeld de doelen, weektaak, werkbord of
het voeren van kindgesprekken.

6. Licentie Fit en Vaardig
7. Vernieuwde methode van Vreedzame School
8. Coaching on the job bij startende leerkrachten

Inleiding In ons jaarverslag blikken we terug op de ondernomen
activiteiten. De uitgevoerde activiteiten zijn te relateren aan

1. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de zelfevaluatie
2. de gekozen verbeterpunten n.a.v. de vragenlijsten
3. de verbeterthema's uit ons schoolplan
4. de verbeterpunten uit de categorie 'divers'
5. de gekozen inzet van onderwijsactiviteiten in het kader

van de NPO gelden

We geven per onderdeel de verbeterpunten en onze
keuzes. Daarna werken we de belangrijkste
aandachtspunten nader uit.
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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school beschikken wij over een passend toekomstbestendig
onderwijsaanbod waarbij het leren meer is dan alleen het kennisaspect. Wij denken
hierbij aan: zicht krijgen op jezelf, op de ander en op de wereld om je heen. Daarbij
worden vaardigheden ontwikkeld als: leren presenteren, ontwikkelen van een
onderzoekende houding, inzetten van ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Leren in een
samenhangend onderwijsaanbod is voor ons van groot belang.

In 2021 en 2022 heeft het onderwijs nog zeker te maken gehad met de gevolgen van de
schoolsluitingen. De impact van deze maatregelen is groot. De overheid heeft
subsidieprogramma’s opgesteld waar de scholen gebruik van maken. Deze extra inzet is
gericht op het voorkomen van onderwijsachterstand bij leerlingen, als gevolg van de
genoemde sluitingen. 't Speel - Kwartier maakt beargumenteerd en onderbouwd gebruik
van de aangeboden subsidieregelingen, met hierin ruimte om extra onderwijs te creëren
voor de leerlingen op onze scholen. Deze budgetten worden ingezet om de
ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen uit te breiden. Met als doel dat hierdoor
onze leerlingen zich nog meer gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Dit hebben we
vorm gegeven door de scholenscan in te vullen en zorgvuldige analyses te maken van
het onderwijs.

Streefbeelden 1. Dit jaar hebben we onze visie op toekomstbestendig onderwijs verder
concreet uitgewerkt. In de visie hebben we beschreven welke aspecten van het
onderwijs van groot belang hierin zijn en hoe zich dit verhoudt tot de zaakvakken. 2. Wij
zijn dit jaar gestart met een verdere uitwerking van rapportfolio. Uiteindelijk zal dit
toewerken naar een soort van portfolio waarbij kinderen hun verschillende talenten &
vaardigheden kunnen evalueren. 3. We hebben dit jaar ingezoomd op de didactische
vaardigheden door o.a. stelselmatig groepsbezoeken af te leggen. De andere rollen en
vaardigheden van de leerkracht zullen ook meer aan bod komen als we kiezen voor
andere inhouden van de lessen en als we werken aan verantwoordelijkheden bij
kinderen. 4. De leerkrachten hebben lesbezoeken gebracht. De bezochte collega is
voorzien van feedback. 5. Dit jaar hebben we als team aandacht gehad voor
pedagogisch tact. Ook dit blijft een onderwerp van gesprek in de school en een manier
van benaderen en omgang van en met kinderen. 6. Dit schooljaar hebben we de nieuwe
creatieve methode ingezet tijdens de ateliers. Daarnaast hebben we structureel voor het
tweede jaar op rij een carrousel ingezet voor techniek, muziek en ateliers in de groepen
4 t/m 8. 7. De verdere inhoudelijke ontwikkeling van het IKC blijft de aandacht hebben
van het Actieteam en projectgroep. We zoeken steeds meer de samenwerking op. De
BSO heeft een cursus gevolgd van de Vreedzame School en zij oriënteert zich op
verdere vervolgstappen.

2. Op onze school weten de kinderen over welke talenten zij beschikken en kunnen zij
hun eigen uitdagingen verwoorden. Wij vinden eigenaarschap van kinderen met
betrekking tot hun eigen ontwikkeling belangrijk en wij maken dit zichtbaar in het
onderwijs.

3. Op onze school zijn onze didactische vaardigheden zo ontwikkeld dat deze passend
zijn bij de verschillende instructiegroepen. De leerkrachten begeleiden de kinderen
vanuit de verschillende rollen: de instructeur, de trainer, de begeleider en de coach van
het kind. De didactiek versterkt hierbij het onderwijsaanbod. Daarom willen wij in de
komende jaren onze didactiek blijvend versterken middels nieuwe inzichten en
cursussen.

4. Op onze school zijn onze medewerkers professioneel en staan wij voor een leven lang
leren. Dit doen wij door elkaar te bezoeken in de les en het geven van professionele
feedback. Wij realiseren en geven samen vorm aan schoolontwikkeling.

5. Op onze school willen we pedagogisch tact stimuleren: op het goede moment het
juiste doen, ook in de ogen van de leerling.

6. Voor een breed onderwijsaanbod vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor de
creatieve vakken betreffende inhoud en leerlijn. De creatieve vakken worden
gecombineerd met het vak techniek.

7. Binnen IKC 't Speel-Kwartier werken wij aan doorgaande ontwikkelingslijnen en
samenhangend aanbod voor kinderen van 0-13 jaar binnen een éénduidige
pedagogische omgeving.
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School & omgeving Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Formatieve inzet directie, Zorg en
begeleiding leraren

20,26 fte. Wij zijn gestart met een volledig team. Wij mochten zes nieuwe collega's begroeten. Zij
geven aan op een zeer plezierige wijze ontvangen te zijn in het team en voelen zich
helemaal thuis in het team en de school. We hebben halverwege het schooljaar afscheid
genomen van één collega die een baan elders heeft aanvaard in een andere functie.

We mochten starten met achttien groepen. Tijdens het schooljaar hebben wij te maken
gehad met wisselingen van collega's of uitval door langdurige ziekte. We konden dit
echter met collega's uit betreffende groepen opvangen. Dit was reuze fijn voor de groep.

Wel hebben wij te maken gehad met (kortdurend) uitval vanwege privéomstandigheden
van en collega's.

Het afgelopen schooljaar hebben wij weer sterk te maken gehad met de moeilijkheden
rond het vervangen van leerkrachten tijdens ziekte. Dit nemen we voor volgend
schooljaar mee in de bedreigingen voor de organisatie. Vaak konden we de vervanging
nog intern oplossen door een flexibele houding van collega's. Daarnaast konden we
voorkomen dat groepen geregeld thuis moesten blijven omdat we gebruik konden
maken van de NPO-collega's. Dit maakte wel dat de inzet van de NPO-gelden onder
druk kwam te staan. Dit hebben we geëvalueerd en we richten de inzet van de NPO-
gelden deels anders in qua organisatie.

De bedreiging "terugloop" van het aantal kinderen hebben wij niet ervaren, omdat er veel
aanmeldingen zijn en wij leerlingen op de belangstellingslijst moeten plaatsen. Toch
merken we wel meer "trek" richting andere scholen in Veenendaal-Oost.

Dit schooljaar hebben wij ons IKC minder kunnen uitwerken en vorm kunnen geven
vanwege personeelstekorten bij de kinderopvang en Corona.

We nemen bij de sluiting van het schooljaar afscheid van twee collega's. Eén collega
neemt afscheid vanwege het besluit dat zij op andere dagen wenst te werken. Dit was
niet inpasbaar in de organisatie. Eén collega neemt afscheid en zal zijn werkzaamheden
ook elders voortzetten buiten de organisatie.

Groepen Wij starten dit jaar met achttien groepen.

Functies [namen / taken] Bouline Lindemulder (directeur) 
Irene Westeneng (BC-OB en IB-BB) 
Jop Urbanus (BC-BB) 
Josine Tuhusula (IB-OB)

Twee sterke kanten Positieve uitstraling 
Vernieuwingsbereidheid

Twee zwakke kanten Het gebouw: weinig ruimte in en om de lokalen 
Veel deelcontracten

Twee kansen IKC- ontwikkeling 
Ontwikkeling MB/HB onderwijs

Twee bedreigingen Inval problematiek 
Grootte van de groepen, weinig ruimte in en om het lokaal
en op het plein

Opbrengsten [beleidsvoornemens] Uitvoeren van beleid voor kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong 
Uitvoeren van beleid voor kinderen met een eigen leerlijn 
Toekomstbestendig onderwijsprogramma ontwikkelen 
Eigenaarschap bij de leerlingen vergroten door inzet van
doelen stellen, datamuur en extra feedback- en
kindgesprekken.
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Feedback 
npo school programma 2020-2025

Leerkracht vervanging voor dagdeel om zelf (eigen leerkracht) feedback te geven op leerling werk
vanuit bijvoorbeeld de doelen, weektaak, werkbord of het voeren van kindgesprekken.

groot

GD2 Streefbeeld Op onze school weten de kinderen over welke talenten zij beschikken en kunnen zij hun eigen
uitdagingen verwoorden. Wij vinden eigenaarschap van kinderen met betrekking tot hun eigen
ontwikkeling belangrijk en wij maken dit zichtbaar in het onderwijs.

groot

GD3 Streefbeeld Op onze school zijn onze medewerkers professioneel en staan wij voor een leven lang leren. Dit
doen wij door elkaar te bezoeken in de les en het geven van professionele feedback. Wij realiseren
en geven samen vorm aan schoolontwikkeling.

groot

GD4 Streefbeeld Voor een breed onderwijsaanbod vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor de creatieve
vakken betreffende inhoud en leerlijn. De creatieve vakken worden gecombineerd met het vak
techniek.

groot

GD5 PCA Onderwijskundig beleid De school oriënteert zich op een nieuwe rekenmethode groot

GD6 PCA Personeelsbeleid In onze communicatie dragen we zorg voor de verbinding en wij gaan hierbij uit van positieve
intenties.

groot

GD7 PCA Onderwijskundig beleid De school biedt een breed aanbod aan groot

KD1 Instructie in kleine groepen
(tutoring)

Junior Club voor groepen 4,5 klein

KD2 Instructie in kleine groepen
(tutoring)

Junior School voor de groepen 1,2 (twee momenten) klein

KD3 Technieken voor begrijpend lezen Extra inzet pijlenmodel en begrijpend Redzaam lezen zie A4 begrijpend lezen klein

KD4 Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen

Inzet van groepsgeluk in groepen klein

KD5 Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen

Extra inzet kindercoach kindgesprekken buiten de groep klein

KD6 Interventies gericht op het
welbevinden van leerlingen

Extra inzet methode 'Vreedzaam' in de groepen klein

KD7 Sportieve activiteiten Groepen 1,2 vakdocent gym klein

KD8 Streefbeeld Binnen IKC 't Speel-Kwartier werken wij aan doorgaande ontwikkelingslijnen en samenhangend klein
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aanbod voor kinderen van 0-13 jaar binnen een éénduidige pedagogische omgeving.

KD9 Onderwijsassistenten/instructeurs Twee dagen extra ondersteuning in de groepen 3 klein

KD10 Actiepunten (los van menukaart) Inzet van coach voor startende leerkrachten en inzet van extra lesbezoeken klein

KD11 PCA Personeelsbeleid Leraren geven vorm aan goed werkklimaat door het geven van professionele feedback op basis van
lesbezoek, samen lessen voorbereiden en werken aan gezamenlijke doelen.

klein

KD12 PCA Onderwijskundig beleid De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen klein

KD13 PCA Onderwijskundig beleid De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de
leerlingen

klein
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Uitwerking GD1: Leerkracht vervanging voor dagdeel om zelf (eigen leerkracht) feedback te geven op leerling werk vanuit bijvoorbeeld de doelen, weektaak, werkbord
of het voeren van kindgesprekken.

Hoofdstuk / paragraaf Feedback

Gewenste situatie (doel) Verzorgen van feedback op het leerlingwerk, n.a.v,. datamuur, werkbord, huiswerk. Voeren van
welbevindingsgesprekken.

Activiteiten (hoe) 1. De leerkracht krijgt per week een aantal uur de tijd om deze gesprekken te voeren.
2. De leerkracht geeft de leerling feedback op zijn/haar schoolwerk en doelen.
3. De leerkracht voert welbevindingsgesprekken met de leerling.

Plan periode

Eigenaar (wie) Leerkrachten

Kosten 87895

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Evaluatie met de monitor in januari door het MT en in mei in het jaarverslag.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

We hebben de welbevindingsgesprekken gevoerd in de groepen 5-8. Dit is zeer goed bevallen. Een heel aantal keren konden de gesprekken niet door gaan i.v.m.
ziektevervanging. Tijdens de gesprekken werd aandacht gegeven aan het welbevinden en er was aandacht voor feedback op leerlingenwerk. De kinderen hebben aangeven veel
gehad te hebben aan de feedback en welbevinden gesprekken. Zij geven aan zich meer gezien en gehoord te voelen. Zo ook begrijpen zij nu vaker waarom een leerkracht doet
wat hij doet met leerlingenwerk en zijn of haar aanpak.

Zo worden ook sociaal-emotionele situaties in de groep door het geregeld voeren van feedbackgesprekken sneller opgelost.
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Uitwerking GD2: Op onze school weten de kinderen over welke talenten zij beschikken en kunnen zij hun eigen uitdagingen verwoorden. Wij vinden eigenaarschap van
kinderen met betrekking tot hun eigen ontwikkeling belangrijk en wij maken dit zichtbaar in het onderwijs.

Werkgroep Actieteam onderwijs

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid

Huidige situatie + aanleiding Vanuit de NPO- gelden willen wij dit jaar extra inzetten op eigenaarschap en talentontwikkeling van onze leerlingen.

Gewenste situatie (doel) Leerlingen hebben zicht op hun talenten en ontwikkeling door middel van de inzet Rapportfolio. Leerlingen zijn betrokken
op hun eigen leerproces en leren hierin ook eigen verantwoordelijkheid dragen passend bij hun leeftijd.

Activiteiten (hoe) 1.Inzet van scholing met het onderwerp: Hoe bevorder je eigenaarschap van leerlingen? Inzet van doelen stellen,
datamuur en het geven van gerichte feedback.2. 2.Leerkrachten vanaf groep 4 krijgen de mogelijkheid om tijd in te zetten
voor kindgesprekken en het geven van gerichte feedback.

Consequenties organisatie 1. Organiseren van extra inzet leerkrachten.
2. Organiseren van de nascholing op de studiedag.
3. Doel tijdens de bordsessies van Leerkracht.

Consequenties scholing CED; eigenaarschap

Betrokkenen (wie) team

Plan periode

Eigenaar (wie) MT en team

Meetbaar resultaat Elk teamlid heeft de cursus van de CED gevolgd en laat zien in de klas dat hij/zij werkt aan eigenaarschap bij de
leerlingen.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Het actiepunt wordt in januari geëvalueerd met behulp van de monitor (MT) en aan het eind van het jaar in het
jaarverslag.

Borging (hoe) Eigenaarschap van de leerlingen komt terug in onze beleidsplannen. En het is eveneens een onderwerp van de
groepsbezoeken. Eigenaarschap komt terug als doel bij de bordsessies.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Met het team hebben wij een scholing ontvangen vanuit de CED met betrekking tot eigenaarschap van leerlingen. De cursus viel tegen. In oktober hebben we een ochtend
scholing gehad over het begrip leerling participatie. Dit heeft inzicht gegeven hoe we leerlingparticipatie bij kinderen kunnen vergroten. Dit is ook gekoppeld aan de Vreedzame
school en daarin is het onderdeel leerlingparticipatie aan de orde geweest. Dit laatste heeft geresulteerd in meer ruimte en aandacht voor de stem van de leerling.

Eigenaarschap wordt op verschillende vormen ingezet. Het werken met voortoetsen wordt ingezet en groepsvergaderingen worden vormgegeven. Dit was dit jaar nog in pilots.
Voor het komende jaar zal hier mee één lijn in worden ontwikkeld en wordt hiervoor ook een kwaliteitskaart ontwikkeld. Daarbij proberen we ook de datamuur in te zetten.
Rapportfolio heeft het afgelopen jaar ook zijn bijdrage geleverd aan de invulling aan het begrip eigenaarschap.
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Uitwerking GD3: Op onze school zijn onze medewerkers professioneel en staan wij voor een leven lang leren. Dit doen wij door elkaar te bezoeken in de les en het
geven van professionele feedback. Wij realiseren en geven samen vorm aan schoolontwikkeling.

Werkgroep Aanjagers leerkracht

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Gerelateerde verbeterpunten Leraren zijn actief betrokken (bij bouw)vergaderingen.

Resultaatgebied Professionalisering

Gewenste situatie (doel) Medewerkers bezoeken elkaar in de les en geven elkaar gerichte feedback.

Activiteiten (hoe) 1. In de bordsessies worden er afspraken gemaakt voor lesbezoek.
2. Er wordt aan schoolontwikkeling gewerkt door het stellen van doelen tijdens de bordsessies.
3. Medewerkers leren van elkaar door de bordsessies en de lesbezoeken.

Consequenties organisatie Plannen van de bordsessies.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode aug 2022, sep 2022, okt 2022, nov 2022, dec 2022, jan 2023, feb 2023, mar 2023, apr 2023, mei 2023, jun 2023 en jul
2023

Eigenaar (wie) Actieteam aanjagers, directie.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens het voorzittersoverleg wordt de voortgang besproken. In januari door het MT via de monitor en aan het einde van
het schooljaar in het jaarverslag.

Borging (hoe) Het actieteam aanjagers komt minimaal 4x per jaar bij elkaar waarin de voortgang wordt besproken. Tijdens het
voorzittersoverleg wordt de stand van zaken doorgenomen.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

In het afgelopen schooljaar hebben bijna alle collega's een drietal lesbezoeken bij elkaar afgelegd. Hierbij hebben de leerkrachten elkaar van feedback voorzien naar aanleiding
van het gestelde doel of de kijkvraag. De lesbezoeken blijven een structureel onderdeel van het komende schooljaar. De leerkrachtteams waren dit jaar bouw gerelateerd.
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Uitwerking GD4: Voor een breed onderwijsaanbod vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor de creatieve vakken betreffende inhoud en leerlijn. De creatieve
vakken worden gecombineerd met het vak techniek.

Werkgroep Actieteam crea/junior lab

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Creatieve vakken.

Huidige situatie + aanleiding Dit jaar gaan we verder aan de slag met de invulling van de Ateliers, Muziek en het Junior Lab.

Gewenste situatie (doel) Een mooi en gevarieerd onderwijsaanbod met een doorlopende leerlijn voor Ateliers, Techniek en Muziek. De ateliers
hebben dit jaar de speciale aandacht voor zowel de inhoud als voor de organisatie.

Activiteiten (hoe) 1. Wij zetten een vakdocent Techniek en Muziek in voor de groepen 4 - 8.
2. Wij maken gebruik tijdens de ateliers van o.a. vakdocenten en van de nieuwe methode.
3. Tijdens de ateliers kunnen er extra handen worden ingezet vanuit de NPO gelden.

Betrokkenen (wie) team groep 5-8, vakdocent wetenschap & techniek, vakdocent en muziek en eventmanagers

Plan periode

Eigenaar (wie) Eventmanagers, collega's vanuit het taakbeleid, vakdocenten en MT

Meetbaar resultaat 1. De ateliers zijn inhoudelijk op orde.
2. De ateliers worden volgens schema gegeven.
3. De nieuwe methode voor crea wordt ingezet tijdens de ateliers en de reguliere lessen.
4. Het vak techniek is een vast onderdeel geworden van het carrousel.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) De evaluatie vindt plaats in het MT in januari door de monitor en aan het eind van het schooljaar in het jaarverslag.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Door de inzet van een vakdocent wetenschap en technologie hebben we het curriculum van W&T een goed vervolg kunnen geven. De leerlingen en de leerkrachten zijn
enthousiast over het geboden programma. Dit schooljaar hebben we aansluiting gevonden met Het Perron voor de doorgaande leerlijn techniek. Voor de creatieve vakken is er
een nieuwe methode aangeschaft. Daar is een pilot mee gedraaid. De uitvoering van het carrousel met daarin aandacht voor techniek, muziek en ateliers is dit jaar geïntensiveerd.
Techniek en muziek lopen goed maar uit de evaluatie kwamen nog enkele aandachtspunten die het komend jaar worden verwerkt. De ateliers verdienen nog aandacht het
komende schooljaar en de lessen zullen hierin geëvalueerd worden en opnieuw ontworpen.
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Uitwerking GD5: De school oriënteert zich op een nieuwe rekenmethode

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid

Gewenste situatie (doel) De school beschikt in de leerjaren 3 t/m 8 over een methode voor rekenen

Activiteiten (hoe) 1. Oriëntatie op diverse methodes
2. Kiezen van drie methodes uit het totaalaanbod
3. Presentatie van de methodes in het team
4. Kiezen van een methode
5. Uitproberen van lessen + evaluatie
6. Besluit: aanschaf methode voor groep 3 t/m 8

Consequenties organisatie Rekenwerkgroep instellen 4 bijeenkomsten rekenwerkgroep 2 x een deel van een teamvergadering

Consequenties scholing Eventueel uitgever uitnodigen voor een presentatie.

Betrokkenen (wie) werkgroep rekenen en team.

Plan periode jul 2021

Eigenaar (wie) Voorzitter van de werkgroep

Kosten Kosten voor scholing is 1620,00 euro. Aanschaf nieuwe methode 25.000 euro.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari in het MT door de monitor en aan het einde van het schooljaar in het jaarverslag.

Borging (hoe) Vastleggen van ons beleid m.b.t. het gebruik van de methode. Per kwartaal bespreken hoe e.e.a. loopt in de groepen.
Koppelen aan de groepsbezoeken.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Vanwege de coronacrisis hadden we dit onderwerp verschoven naar dit schooljaar. Dit schooljaar hebben we een keuze gemaakt voor de nieuwe rekenmethode Pluspunt. Het is
een zorgvuldig traject geweest waarbij het team uitvoerig betrokken is geweest van visie ontwikkeling tot keuze van een passende methode. Het implementatietraject is
beschreven voor het komende schooljaar en het team is hiervan op de hoogte gesteld.
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Uitwerking GD6: In onze communicatie dragen we zorg voor de verbinding en wij gaan hierbij uit van positieve intenties.

Hoofdstuk / paragraaf PCA Personeelsbeleid

Resultaatgebied Professionalisering

Gewenste situatie (doel) Wij spreken met elkaar vanuit de verbinding en gaan uit van positieve intenties zoals dit ook wordt genoemd in onze
leerkrachtwaarden.

Activiteiten (hoe) 1. Wij geven feedback met het oog op de ontwikkeling van onze collega.
2. Wij gaan uit van positieve intenties van onze collega tijdens overleg en vergaderingen.
3. Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en willen gezamenlijk bouwen aan een positief werk- en schoolklimaat.
4. Er wordt aandacht besteed aan de besluitvorming; in het najaar van 2021 wordt dit besproken met het team met als

doel te formuleren wat we hiermee exact voor ogen hebben.
5. Er komt een workshop met als onderwerp werkdrukbeleving.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode aug 2022, sep 2022, okt 2022, nov 2022, dec 2022, jan 2023, feb 2023, mar 2023, apr 2023, mei 2023, jun 2023 en jul
2023

Eigenaar (wie) Team

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari in het MT door de monitor en aan het einde van het schooljaar in het jaarverslag. In mei 2022 zal er een WMK-
vragenlijst worden uitgezet bij de medewerkers over het thema: 'leerkrachtwaarden".

Borging (hoe) 2x per jaar zal het onderwerp aandacht krijgen tijdens de gezamenlijke studiedagen of vergaderingen in tijdens,
bijvoorbeeld, de opening.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

1-3 daar werken we dagelijks aan en de sfeer en de positieve intenties onder teamleden zijn goed!

Er is een bijeenkomst geweest waarin ook P&O aanwezig is geweest omtrent werkdrukbeleving. We hebben daarin een heel aantal zaken besproken en bij de kop gehad.
Concreet hebben we geen echte vervolgacties kunnen verwoorden omdat we er achter kwamen dat er veel in de beleving van mensen zit en collega's aangeven dat zij hun werk
goed kunnen doen. Wel is en blijft het een feit dat parttime werken wel meer van je vraagt dan een full-timer. De parttimer heeft wel een hogere werkdrukbeleving. Hier konden wij
geen acties op formuleren.

Het proces rond besluitvorming blijven we kritisch volgen. De besluiten en actiepunten vanuit een bouwoverleg worden genoteerd en meegestuurd tijdens de weekbrief. Daarnaast
wordt er duidelijk gecommuniceerd over wanneer een besluit wordt genomen en op basis van de gegeven input vanuit het team.

Er is een meting in het team uitgezet omtrent leiderschap van MT en behoeften vanuit team. terugkoppeling volgt. Dit ook met het oog op welk leiderschap wordt er in de komende
jaren gevraagd van het MT.
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Uitwerking GD7: De school biedt een breed aanbod aan

Werkgroep Actieteam crea/junior lab

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid

Gewenste situatie (doel) 1.Een goed draaiend carrousel dat bestaat uit de creatieve vakken, techniek en muziek. Zie GD3. 2. Borging Faqta. 3.
ICT : ondersteuning bij het onderwijsaanbod. 4. ICT: digitale geletterdheid.

Betrokkenen (wie) actieteam crea en actieteam ict en team groep 1-8.

Plan periode

Eigenaar (wie) Actieteam ICT, ICT- en Bovenbouwcoördinator

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari in het MT door de monitor en aan het einde van het schooljaar in het jaarverslag.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

1. Het carrousel creatieve vakken, techniek en muziek heeft nu voor het tweede jaar gedraaid. Deze onderdelen zijn door het team geëvalueerd in april 2022. De ervaring is dat
JuniorLab (wetenschap & techniek) goed draait. Dat geldt ook voor muziek. De vakdocenten zien nog zaken voor verbetering. Zo ziet de vakdocent muziek dat de methode
123 zing in sommige groepen wel en andere groepen minder ingezet wordt. Het is de kunst om dit volgend schooljaar breder ingebed te krijgen. JuniorLab draait goed.
Aandachtspunt is dat het nog meer mag aansluiten op de thema's van wereldoriëntatie. Daarnaast is de rol van de vakdocent groot, van de leerkracht wat minder. De vraag is
hoe de rol van de leerkracht nog verder gestimuleerd kan worden.

2. Borging Faqta. In november 2021 is er een studiedag gehouden in de groepen 5 t/m 8. Deze heeft de leerkrachten bewust gemaakt om meer gefocust te zijn op verdieping en
verbreding van thema's dan enkel het afwerken van thema's met het werkboek. Er zijn dit jaar duidelijke borgingsafspraken gemaakt. Zo is de normering aangepast, is duidelijk
op welke wijze thema's ingericht worden en zal er volgend jaar per leerjaar met maximaal 6 thema's gewerkt worden. Volgend schooljaar gebruiken we voor verdere
implementatie. Dan ligt de focus het verder verdiepen van de thema's van Faqta met de nadruk op onderzoekend leren.

3. ICT: we hebben een mooie slag geslagen door een nieuwe ICT-partner aan te trekken (Cloudwise). Daarmee hebben we een stabiele partner in de ondersteuning aan de
achterkant. Het werken met chromebooks is ingebed in de groepen 3 t/m 8. Bij de kleuters wordt geregeld met Apps op de Ipad gewerkt.

4. ICT digitale geletterdheid: de leerlijn digitale geletterdheid staat beschreven in ons ICT beleidsplan. Deze is in november 2021 tijdens een studiedag onder de loep genomen
door de collega's. Het ICT actieteam zal komend jaar de leerlijn verstevigen en in de groepen 5 t/m 8 laten aansluiten bij wereldoriëntatie.

5. De lessen binnen de ateliers worden komend school geëvalueerd en er worden nieuwe lessen ontworpen.

De diverse doelen zijn nog niet geheel afgerond en vragen dus om een vervolg in het nieuwe schoolplan.
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Uitwerking KD1: Junior Club voor groepen 4,5

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Gewenste situatie (doel) Zie plan Junior Club.

Activiteiten (hoe) Een aantal leerlingen bezoeken de Junior Club en ontvangen daar onderwijs van een leerkracht.

Plan periode aug 2022, sep 2022, okt 2022, nov 2022, dec 2022, jan 2023, feb 2023, mar 2023, apr 2023, mei 2023, jun 2023 en jul
2023

Eigenaar (wie) IB'ers

Kosten 68598

Omschrijving kosten Inzet leerkrachten.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari door de monitor in het MT en in mei in het jaarverslag.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Junior Club: extra intensief rekenonderwijs voor leerlingen met een in principe Niveauwaarde lager dan 1. Deze leerlingen kregen vier keer per week 20 minuten extra les en
instructie. Door de inzet van rekenroute heeft dit de basisvaardigheden versterkt bij deze leerlingen die deel namen aan de club. Zie ook hun eigen rekenplan JC in Parnassys. De
leerlingen krijgen, kijkend naar hun toetsen, 1-4 x extra rekenondersteuning buiten de groep per week. De toets wordt geanalyseerd, hiermee wordt gekeken welke onderdelen van
Rekenroute het kind wel/ niet extra hoeft te volgen. Het programma krijgt zijn vervolg in 2022-2023.

Uitwerking KD2: Junior School voor de groepen 1,2 (twee momenten)

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Gewenste situatie (doel) Zie plan Junior School.

Activiteiten (hoe) 1. Leerkracht geeft op twee momenten les aan een groepje leerlingen.
2. Leerkracht begeleidt een groepje leerlingen aan de hand van verdiepte activiteiten,

Plan periode aug 2022, sep 2022, okt 2022, nov 2022, dec 2022, jan 2023, feb 2023, mar 2023, apr 2023, mei 2023, jun 2023 en jul
2023

Eigenaar (wie) IB'ers

Kosten 26242

Omschrijving kosten Benoeming van leerkracht.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In het MT in januari door de monitor en in mei in het jaarverslag.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Het verrijkte programma van Junior School willen wij in het schooljaar 2022-2023 verlengen en voortzetten. We zien in het afgelopen jaar dat veel meer leerlingen het verrijkte
programma nodig hebben. Of deze tendens komt door het geboden thuisonderwijs door ouders, is onze schoolpopulatie aan het veranderen of iets anders dat kunnen wij nog niet
met zekerheid zeggen. Wel weten wij dat de behoefte in de onderbouw zeker aanwezig is voor dit onderwijsprogramma en noodzakelijk voor een bepaalde groep leerlingen. We
zien dat leerlingen genieten van het aanbod en het hun zelfvertrouwen geeft.

Uitwerking KD3: Extra inzet pijlenmodel en begrijpend Redzaam lezen zie A4 begrijpend lezen

Hoofdstuk / paragraaf Technieken voor begrijpend lezen

Gewenste situatie (doel) Uitvoering A4 voor begrijpend en redzaam lezen. Borgen van het begrijpend en redzaam leesonderwijs.

Activiteiten (hoe) De leerkrachten voeren het A4 voor begrijpend en redzaam lezen uit.

Plan periode jul 2021, aug 2021, sep 2021, okt 2021, nov 2021, dec 2021, jan 2022, feb 2022, mar 2022, apr 2022, mei 2022, jun 2022
en jul 2022

Eigenaar (wie) MT

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari door de monitor in het MT en in mei in het jaarverslag.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

In het afgelopen jaar is de extra inzet van het pijlenmodel geïmplementeerd in de groepen 1 - 8. We zien dat het in de groepen 1-5 goed werkt en de uitvoering van het pijlenmodel
goed toepasbaar is in de verschillende situaties, boeken en teksten. Vanaf groep 6 vraagt het een verdere verfijning en uitbreiding van de methodiek van het pijlen model, maar het
is zeker één van de pijlers voor het goed leren lezen en begrijpen van teksten. In de bovenbouw wordt het Pijlenmodel ingezet in het gebruik van de nieuwe teksten. We zien dat de
vernieuwde teksten van Nieuwsbegrip ook de onderdelen van het Pijlenmodel laat terug komen. De combinatie samen, Pijlenmodel, nieuwe teksten en Nieuwsbegrip, en de
aandacht die de leerkracht maakt dat we begrijpend lezen een "boost" geven. Begrijpend lezen wordt nauwlettend gemonitord in de groepsbespreking en in de opbrengsten.
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Uitwerking KD4: Inzet van groepsgeluk in groepen

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gewenste situatie (doel) Alle groepen 4-8 krijgen 3 keer een sessie groepsgeluk preventief aangeboden in de groep. Mochten er meer dan drie
sessies nodig zijn dan wordt hierop ingezet.

Activiteiten (hoe) Sessies uitvoeren in de groepen 4- 8.

Plan periode okt 2022, jan 2023 en mei 2023

Eigenaar (wie) Groepsgeluk trainers.

Kosten 15.000

Omschrijving kosten Inzet op vervanging mocht dit nodig zijn.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari door de monitor in het MT en in het mei in het jaarverslag.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

De inzet van Groepsgeluk in de groepen 4-8 is succesvol. Door de inzet van Groepsgeluk maak je de dynamiek van de groep zichtbaar middels houten poppetjes, picto's,
symbolen en ander klein materiaal op tafel. Hierdoor krijgen zowel de leerkracht als de leerlingen inzicht in de processen die spelen in de groep. Daarbij was het helpend om na de
lockdown snel de onderliggende groepsdynamiek zichtbaar te krijgen op tafel, met de kinderen erover te spreken en eventuele acties te verwoorden.
Dit programma wordt vervolgd in het volgende schooljaar.

Uitwerking KD5: Extra inzet kindercoach kindgesprekken buiten de groep

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gewenste situatie (doel) Voor de leerlingen is het mogelijk om gebruik te maken van kindercoaching onder schooltijd.

Activiteiten (hoe) Voor de leerlingen is het mogelijk gebruik te maken van coachingsgesprekken onder schooltijd.

Plan periode aug 2022, sep 2022, okt 2022, nov 2022, dec 2022, jan 2023, feb 2023, mar 2023, apr 2023, mei 2023, jun 2023 en jul
2023

Eigenaar (wie) IB-ers

Kosten 0.00

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari door de monitor in het MT en in mei in het jaarverslag.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Er zijn ongeveer 12 leerlingen geweest die intensief gebruikt hebben gemaakt van kindercoaching onder schooltijd. Daarnaast een aantal leerlingen die tussentijds gesprekjes
hebben gevoerd maar geen trajecten. We hebben gezien dat in de onrust na de tweede lockdown leerlingen zich gezien en gehoord voelden en de trajecten mochten rust en
inzicht brengen in de levens van de betreffende leerlingen, de groep en de leerkracht.

Uitwerking KD6: Extra inzet methode 'Vreedzaam' in de groepen

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gewenste situatie (doel) Door de vernieuwde versie aan te schaffen willen we bereiken dat de methode VS ook extra wordt ingezet tussen de
lessen door.

Activiteiten (hoe) 1. De nieuwe methode van de Vreedzame School wordt geïmplementeerd in de lessen van de Vreedzame School.
2. Door extra gebruik te maken van de lessen uit de Vreedzame School door de dag heen, bijvoorbeeld de energizers.

Plan periode jul 2021, aug 2021, sep 2021, okt 2021, nov 2021, dec 2021, jan 2022, feb 2022, mar 2022, apr 2022, mei 2022, jun 2022
en jul 2022

Eigenaar (wie) MT

Kosten 7500

Omschrijving kosten 2500 euro voor de aanschaf van de nieuwe mappen. 5000 euro voor nascholing team en scholing "nieuwe " leerkrachten.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari door de monitor in het MT en in mei in het jaarverslag.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De vernieuwde versie van de Vreedzame School is aangeschaft en geïmplementeerd in de groepen 1-8. De leerlingen en de leerkrachten zijn blij met de nieuwe versie. In de
periode na de tweede lockdown is er in de eerste weken intensief gebruik gemaakt van de lessen en extra lessen van de Vreedzame School. Deze methode blijven we de
komende jaren inzetten.
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Uitwerking KD7: Groepen 1,2 vakdocent gym

Hoofdstuk / paragraaf Sportieve activiteiten

Gewenste situatie (doel) Gymlessen die door een vakdocent gym worden gegeven in de groepen 1 en 2.

Activiteiten (hoe) 1. Er komt een gymdocent gymlessen verzorgen voor de groepen 1 en 2.

Plan periode aug 2022, sep 2022, okt 2022, nov 2022, dec 2022, jan 2023, feb 2023, mar 2023, apr 2023, mei 2023, jun 2023 en jul
2023

Eigenaar (wie) MT

Kosten 9554

Omschrijving kosten Inzet vakdocent gym.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari in het MT met gebruik van de monitor en in mei in het jaarverslag.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

De groepen 1 en 2 werden heel erg blij van de inzet van de vakdocent gym voor de gymlessen. We zien ook een aanzienlijke verbetering van de inhoud van de lessen. De
leerlingen vinden het daarnaast ook heel interessant dat zij les krijgen van een meester.
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Uitwerking KD8: Binnen IKC 't Speel-Kwartier werken wij aan doorgaande ontwikkelingslijnen en samenhangend aanbod voor kinderen van 0-13 jaar binnen een
éénduidige pedagogische omgeving.

Werkgroep Actieteam IKC

Hoofdstuk / paragraaf Streefbeeld

Resultaatgebied Integrale samenwerking opvang en onderwijs.

Gewenste situatie (doel) Binnen het IKC wordt er op verschillende gebieden actief samengewerkt.

Activiteiten (hoe) 1. Samenwerking en ontwikkeling van beleid binnen het actieteam IKC.
2. Actieteam IKC draagt zorg voor de doorgaande lijn binnen het IKC.
3. Actieteam IKC zoekt verbinding tussen opvang en onderwijs.
4. Actieteam IKC organiseert een leuke en inspirerende borrel voor de medewerkers binnen het IKC.
5. Samenwerking en ontwikkeling van beleid binnen het projectteam IKC (zie projectplan IKC).

Betrokkenen (wie) projectgroep ikc en actieteam ikc en team.

Plan periode sep 2022, nov 2022, jan 2023, mar 2023 en mei 2023

Eigenaar (wie) Projectgroep IKC, Actieteam IKC, directie.

Omschrijving kosten 1250,00 euro.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Door het AT IKC zijn er verschillende plannen gemaakt voor de samenwerking en deze plannen zijn vormgegeven. De peuters en de kleuters ontmoeten elkaar in de dagelijkse
praktijk tijdens het buitenspelen en de kringmomenten, er is een folder ontwikkeld voor de driejarigen, de warme overdracht verloopt goed en de afstemming met de BSO verloopt
plezierig. Wel heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat een aantal van deze ingezette ontwikkelingen niet uitgevoerd konden worden.
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Uitwerking KD9: Twee dagen extra ondersteuning in de groepen 3

Hoofdstuk / paragraaf Onderwijsassistenten/instructeurs

Gewenste situatie (doel) Extra ondersteuning voor leerkrachten en extra begeleiding voor leerlingen in de groepen 3.

Activiteiten (hoe) 1. Er is een onderwijsassistent aanwezig op de dinsdag en de donderdag voor de groepen 3.
2. De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht en helpt leerlingen in het onderwijs.

Plan periode aug 2022, sep 2022, okt 2022, nov 2022, dec 2022, jan 2023, feb 2023, mar 2023, apr 2023, mei 2023, jun 2023 en jul
2023

Eigenaar (wie) MT

Kosten 32000

Omschrijving kosten Inzet onderwijsassistent.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari door de monitor in het MT en in mei in het jaarverslag.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Door de inzet van extra ondersteuning in groep 3 konden de kwetsbare leerlingen meer aandacht krijgen. Dit heeft zeker invloed gehad op het welbevinden van deze leerlingen.
Daarnaast zien we wel dat de groepen 3 opnieuw het meest te lijden hebben gehad van het thuisonderwijs en de lockdown. We vervolgen deze inzet ook volgend schooljaar.
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Uitwerking KD10: Inzet van coach voor startende leerkrachten en inzet van extra lesbezoeken

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gewenste situatie (doel) Coaching on the job voor startende leerkrachten op 't Speel- Kwartier.

Activiteiten (hoe) 1. De coach brengt lesbezoeken.
2. De leerkracht geeft aan wat zijn doelen zijn voor het komende jaar.
3. De coach vult doelen aan.
4. Er worden gerichte interventies voor gedaan door de coach.
5. Er wordt door de leerkracht geoefend in het uitvoeren van bepaalde methodieken of interventies.

Plan periode jul 2021, aug 2021, sep 2021, okt 2021, nov 2021, dec 2021, jan 2022, feb 2022, mar 2022, apr 2022, jun 2022 en jul
2022

Eigenaar (wie) MT

Kosten 8000

Omschrijving kosten Inzet van een coach.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari in het MT door de monitor en in mei in het jaarverslag.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

De coach heeft de activiteiten zorgvuldig uitgevoerd en vorm gegeven. Door de nabijheid van de coach konden de diverse leerkrachten groeien in hun leerkrachten gedrag. Juist
voor de startende leerkacht was het in een tijd van Covid en lock-down erg prettig dat de coach nabij was om mee te kijken en mee te denken in de veranderende klassensituatie.
De coaching was direct op de werkvloer en de feedback kon ook direct in de praktijk worden vorm gegeven. De coach had de mogelijkheid om hier dan ook bij aanwezig te zijn. Dit
maakte de startende leerkrachten over het algemeen sterker en sneller bekwaam. Bij een aantal leerkrachten zal er ook volgend schooljaar coaching zijn maar niet meer vanuit het
programma NPO.
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Uitwerking KD11: Leraren geven vorm aan goed werkklimaat door het geven van professionele feedback op basis van lesbezoek, samen lessen voorbereiden en
werken aan gezamenlijke doelen.

Werkgroep Aanjagers leerkracht

Hoofdstuk / paragraaf PCA Personeelsbeleid

Resultaatgebied Professionalisering

Gewenste situatie (doel) Creëren van een positief werkklimaat.

Activiteiten (hoe) 1. Inzetten van de bordsessies teams.
2. Collega's bereiden de bouwvergaderingen voor.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode aug 2022, sep 2022, okt 2022, nov 2022, dec 2022, jan 2023, feb 2023, mar 2023, apr 2023, mei 2023, jun 2023 en jul
2023

Eigenaar (wie) Actieteam aanjagers,directie.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

Het inzetten op intervisie en de leerkrachtteams maakte dat leerkrachten vorm konden geven aan een goed werkklimaat. Daarnaast brachten de leerkrachten lesbezoeken op
basis van onderwijsontwikkeling en gaven elkaar hierop feedback. De inzet van 3 lesbezoeken bij een andere collega te brengen is bijna door alle medewerkers behaald. Mede ook
door de extra ondersteuning die aanwezig was in de groepen konden de lesbezoeken makkelijk worden gerealiseerd. Ook willen we in het komende jaar opnieuw aandacht vragen
voor het geven van feedback. Bij enkele collega's blijft dit nog op het niveau van 'mooie les en ik zag de volgende mooie dingen..'

De voorbereidingen van de vergaderingen zijn nog niet optimaal. Wel geven de leerkrachten aan dat zij zich goed voorbereiden op de vergaderingen. De beleving tussen MT en
teamleden is hierbij verschillend.
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Uitwerking KD12: De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Onderwijskundig beleid

Gewenste situatie (doel) De leerkrachten weten het beleid van eigen leerlijn goed uit te voeren in hun groep.

Activiteiten (hoe) 1.Het beleid wordt getoetst tijdens de groepsbesprekingen. 2.In november wordt extra aandacht gegeven door de IB-ers
aan het compacten en wordt dit beleid gecheckt in de verschillende groepen.

Plan periode jul 2021

Eigenaar (wie) MT en IB

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

1. De leerlijnen met een eigen leerlijn worden met behulp van de methode en niet- methode toetsen gevolgd. Dit gebeurt tijdens de groepsbesprekingen maar ook tussentijds. De
tussentijdse niet-methode toetsen kunnen daar een hulpmiddel bij zijn.

2. Dit wordt in november gecheckt door de IB-ers en zo ook tijdens de groepsbesprekingen met de leerkrachten besproken en gecheckt.

Uitwerking KD13: De afstemming is gericht op zowel ondersteuning als uitdaging, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen

Werkgroep IB

Hoofdstuk / paragraaf PCA Onderwijskundig beleid

Resultaatgebied Opbrengstgericht werken (aandachtspunt vanuit WMK 2019-2020)

Gewenste situatie (doel) De leerkracht stemt de leerstof en de begeleiding af op de onderwijsbehoefte van de leerling (intensivering en
compacten).

Activiteiten (hoe) 1. Uitvoeren van het beleid (A4) per vakgebied.
2. Evaluatie van het uitgevoerde beleid in de klas vindt plaats tijdens de halfjaarlijkse groepsbespreking.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode aug 2022, sep 2022, okt 2022, nov 2022, dec 2022, jan 2023, feb 2023, mar 2023, apr 2023, mei 2023, jun 2023 en jul
2023

Eigenaar (wie) MT en IB

Basisschool 't Speel-Kwartier

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 24



Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

De niet-methode toetsen worden gebruikt bij het intensiveren of het compacten. Het is nodig om het beredeneerd onderwijs aanbod aan te scherpen aan wat de leerkrachten in de
groep zien (dagelijkse observaties) en de methode toetsen. We hopen met de nieuwe rekenmethode hier meer gericht en doeltreffend/ planmatig op in te spelen. Ook is dit een
ontwikkelpunt voor volgend schooljaar.

1. De A4's komen twee keer per jaar terug op de bouwvergaderingen volgens een vastgesteld jaarplan. Volgend jaar scherpen wij dit aan door eerst iets informatiefs/nieuws te
vertellen/ beleid aan te scherpen, waarna volgens het A4 besproken wordt in de betreffende bouwen.

2. Zo ook tijdens de bouwvergaderingen. Een aandachtspunt is het houden aan de gemaakte afspraken! (bijvoorbeeld hoeveel toetsen we doen voor begrijpend lezen). Dit kan
aangescherpt worden door de groepsbezoeken door het MT.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten De aangevraagde scholing, die beschreven is in het scholingsplan 2020-2021, is
uitgevoerd en ingezet voor de schoolontwikkeling en voor de persoonlijke ontwikkeling
van de medewerker.

Zie voor de gevolgde scholing het
scholingsplan 2021-2022

Team Schooljaar
2022-2023

25.000
euro

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten

Afname QuickScan rekenen en
wiskunde

Kwaliteitscoördinator Schooljaar 2021-
2022

Geen

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten 1. Diagnose Burgerschap - jan/feb 2022 31 van de 57 personeelsleden heeft de
vragenlijst volledig ingevuld. Dat is een respons van 54%. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat er zo'n 35 collega's direct op de inhoud van Burgerschap betrokken zijn.
In dat geval is de respons veel hoger, bijna 90%.

De uitkomsten geven genoeg aanleiding om het thema burgerschap een stevigere plek
te geven binnen het onderwijsaanbod van onze school. We besteden in de basis
voldoende aandacht aan sociale ontwikkeling en waarden. Echter, de volgende zaken
verdienen aandacht: 1. Leerlingen systematisch bevragen op
burgerschapsvaardigheden. 2. Systematisch evalueren van het thema Burgerschap en
daaruit voortvloeiende actiepunten 3. Een goede verantwoording en dialoog n.a.v.
evaluaties.

Opvallend is ook dat we als team behoefte hebben aan een ingebed aanbod op het
belangeloos helpen van anderen. Momenteel wordt dat onder de 3,0 gescoord. We zijn
hier wel mee bezig. We hebben beleid hiervoor, maar dat mag breder uitgewerkt
worden.

1. Vragenlijst Veiligheid leerlingen - oktober 2021 De vragenlijst is per groep
afgenomen, waardoor er niet automatisch een samenvatting gegenereerd kon
worden voor alle groepen tezamen. Toch is het algehele beeld in elke groep dat op
alle terreinen gemiddeld voldoende (3,0 en >) wordt gescoord. Er zijn wel een aantal
items per terrein dat onder de 3,0 gescoord wordt. Met een gemiddelde van ruim
boven de 8 zit het met de veiligheid en de algemene score voor de school wel goed!

Aandachtspunten zijn er ook. Het betreft o.a. items waarin de leerkracht moet optreden

Diagnose pedagogisch handelen Kwaliteitscoördinator Schooljaar 2021-
2022

Geen

Diagnose burgerschap Kwaliteitscoördinator Schooljaar 2021-
2022

Geen

Vragenlijst sociale veiligheid en
welbevinden

Kwaliteitscoördinator Schooljaar 2021-
2022

Geen
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wanneer kinderen gepest worden (of als ze dit zo in hun beleving ervaren) , als andere
kinderen aan spullen zitten of als ze bang zijn voor anderen. Ook betreft het items
waarin het kind niet durft op te treden tegen pesten. ('Ik durf niet iets van te zeggen als
kinderen pesten’ ). Deze items vragen wel een toelichting. Want kinderen scoren dit
negatief als ze een leerkracht dit niet zien omdat ze zeggen juf doet dit niet maar er
wordt ook niet gepest bij ons in de klas. Als je doorvraagt geven kinderen dat zij wel
denken dat de juf/meester dit doet als dit aan de orde zou zijn. Het zelfde gebeurd ook
bij het aan elkaars spullen zitten. Wij moeten de vragen voor de kinderen nog kritisch
doornemen want kinderen begrijpen niet altijd hoe ze de vragen moeten lezen.

De directie bespreekt in elke groep waarom de kinderen zo gescoord hebben. Dit jaar
konden we veel complimenten uitdelen voor de sfeer in de groepen en de omgang met
elkaar. Daar zijn de kinderen en wij heel blij mee.

1. VS na blok 2 en 4 - november 2021/april 2022

na blok 2 47% heeft de vragenlijst ingevuld. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er een
uitvraag naar 57 collega's is gedaan. In de praktijk werken maximaal zo'n 35 collega's
daadwerkelijk met de methode Vreedzaam. Dan is de respons 77%.

Veel gaat goed. Leerkrachten laten afspraken Vreedzaam voldoende terugkomen in de
lessen en daaromheen. Er mag wat meer en geregeld aandacht besteed worden aan
refereren aan poster. Dit geldt ook voor termen win-win, win-verlies. Het Actieteam
gedrag kan hier begin volgend jaar aandacht aan besteden in een vergadering.

Bij blok 3 valt op dat er een een aantal items aandacht behoeven: 1. Snel een kring leren
maken - geen groepsvorming. Wellicht is deze onvoldoende gescoord, omdat er niet
altijd een kring wordt gemaakt met Vreedzaam. 2. De lage score van het evalueren van
de kring kan met bovenstaande te maken hebben. 3. De begrippen misverstand en
gezichtspunt worden onvoldoende in de groepen benoemd.

Na blok 4 17 van de 30 collega's heeft de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van
57%, dat is een wat magere opbrengst.(Er is tot tweemaal toe een herinnering
verstuurd). Conclusies moeten dus met een bepaalde voorzichtigheid worden gelezen.
Bij blok 4 zijn er geen aandachspunten.
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting We gaan onderzoeken of we het plein kunnen aanpakken
en plannen kunnen maken voor vernieuwing en renovatie.

Vanuit de ouderenquête kwam ook de wens voor pleinvernieuwing naar voren en deze
wens kwam mooi samen met wat er ook in de school leeft. We hebben een gesprek
gehad met een landschapsarchitect en met een tuiniersbedrijf. We gaan verder met de
laatste omdat het bedrijf veel ervaring had in het vergroenen van schoolpleinen.
Daarnaast zijn wij ideeën aan het verzamelen voor de aanzet van een eerste ontwerp.
Ook zal er crowdfunding moeten worden opgezet om de financiën te kunnen
verzamelen.

TSO-BSO Gezamenlijk worden de verschillende ruimten gebruikt door
BSO en onderwijs.

De verdeling van de ruimten zijn op orde. Aandacht blijft gevraagd voor het netjes
houden van de ruimten die gezamenlijk worden gebruikt.

Sponsoring Voor de Junior Academie zijn wij aan het onderzoeken of
we in november een Stichting "vrienden van de Junior
Academie" kunnen oprichten.

Er is overéénstemming binnen het CPOV bereikt voor het oprichten van de stichting
"Vrienden van de Junior Academie".

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
minimaal 4 keer per jaar bijéén.

De MR heeft volgens rooster vergaderd.

Overig We krijgen een audit bezoek in het najaar. We hebben dit schooljaar een audit ontvangen. De uitkomst van de audit was positief.
De aangereikte aandachtspunten zijn meegenomen in de kwaliteitscyclus binnen de
school. De audit is gedeeld en besproken in het team, met de MR en de bestuurder.
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