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Evaluatie borgingstaken 

Afgerond 

Effectief vergaderen 

aug - 
jul 

bespreken tijdens overleggen hoe de werkwijze met 
besluitenlijst, scrumtaken en teaminfo bevalt. 

Management Team 

 
In de teamvergadering van oktober 2019 is aangegeven dat het werken met de team info een 
duidelijke vermindering van het aantal losse mailtjes heeft opgeleverd en men is er blij mee. 
Vooral het feit dat je vanuit dit document via hyperlinks de bijbehorende draaiboeken en 
afspraken kunt bekijken. Wel wordt het fijn gevonden als de team info aan het eind van de 
week ook verstuurd wordt zodat mensen dit toch in het weekend kunnen lezen zonder te 
hoeven inloggen in het systeem. 
 
Maart: Besloten om geen teamvergaderingen per locatie meer te houden, maar één 
teamvergadering schoolbreed. Voornaamste reden hiervoor is het behouden van de 
doorgaande lijn binnen de school waarborgen. 
 
Juni 2020 hebben de bouwcoördinatoren een evaluerend onderzoek uitgevoerd over de 
professionele cultuur binnen de Mgr. Bekkersschool, waarvan effectief vergaderen een 
onderdeel was. De aanbevelingen uit het rapport zullen worden meegenomen in het SJP van 
2020/2021. 

  
 
Samenwerking Tamariki  
Samen met Tamariki willen we gestalte geven aan de uitvoering van de opvang. Hiervoor zullen de 
bestaande onderwijsassistenten gedeeltelijk worden ingezet en zullen hun uren worden uitgebreid. 
Hierdoor voeren we de kinderopvang uit met bekende gezichten voor de kinderen.  

juli Evalueren met Tamariki hoe de samenwerking verloopt en of er 
nog verbeterpunten zijn. 

Directie 

 
In mei 2020 is de voorschool Mgr. Bekkersschool in samenwerking met Tamariki gestart. Bij de 
voorschool wordt gebruik gemaakt van hetzelfde observatiemiddel/ aanbod (digikeuzebord) 
als op de basisschool. Er is een samenwerking met de Intern Begeleider van school en de 
pedagogisch medewerkers van Tamariki sluiten aan bij het onderbouwoverleg van de school. 
Schooljaar 20/21 zal er een beredeneerd aanbod voor kinderen van 2 -6 worden ontwikkeld. 

  
 
Niet afgerond 

Registratie onderwijsondersteuning 

feb - 
mar 

beoordelen of de registratie van de onderwijsbehoefte wordt 
nagekomen of dat dit verbetering behoeft 

Interne begeleiding 

 
Doelen voor dit schooljaar  
Dit jaar willen we komen tot een doorgaande lijn wat betreft de registratie van de 
onderwijsondersteuning. Daarnaast zal er ook inhoudelijk een verbeterslag gemaakt moeten 
worden. Dit om ervoor te zorgen dat het aan het einde van het schooljaar op papier zichtbaar 
is welke goede dingen we allemaal doen in de groep, qua differentiatie, leerstof aanbod en 
het aanbod en de aanpak voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften.  
 
Bewaking van de voortgang 
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Binnen de bouwvergaderingen/ zorgvergaderingen/ MT-overleg en IB-dir overleg zal 
gedurende het jaar de voortgang worden besproken.  
 
Oktober 2019  
 
Er is een warme overdracht geweest tijdens de laatste groepsbespreking voor de 
zomervakantie in juli. De afspraak was dat de handelingsplannen klaargezet zouden worden 
door de ‘oude’ leerkracht voor de nieuwe leerkracht. Oude plannen zouden zijn geëvalueerd 
en afgesloten. Dit was niet bij iedereen gelukt en is vervolgens besproken met de betreffende 
leerkrachten. Inmiddels staan voor alle leerlingen de plannen klaar.  
 
Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van een vast format voor de weekplanning en een 
tijdstip waarop deze klaar moet staan in de klassenmap. Alle leerkrachten houden zich nu aan 
deze afspraak. Inhoudelijk zijn er nog verschillen en is de omschrijving van de geboden 
ondersteuning niet altijd concreet genoeg. Dit is een aandachtspunt voor de komende 
periode.  
 
December 2019  
 
Bij de onderbouw is besloten om ook de themaplanning in te zetten om het aanbod van de 
verschillende niveaus te omschrijven. Specifieke onderwijsondersteuning van individuele 
leerlingen en de dagplanning blijft omschreven in hetzelfde format als de rest van de school. 
Het is mogelijk dat we deze lijn gaan doorzetten naar de groepen 3 t/m 5 als hier ook meer 
thematisch gewerkt gaat worden.  
 
Er zijn klassenbezoeken door de IB-er geweest en daar waar nodig is met de leerkracht 
besproken in hoeverre de omschrijving in de weekplanningen en handelingsplannen 
concreter zouden kunnen worden geformuleerd. De inzet van een collega als maatje is hierbij 
ook besproken en is door enkelen opgepakt.  
 
Het blijkt dat nog niet alle leerkrachten de informatie op de BRIN weten te vinden die hen 
kan helpen bij het formuleren van b.v. onderwijsbehoeften. De plek waarop de informatie de 
vinden is voor het opstellen van een handelingsplan of eigen leerlijn is gedeeld. Tevens is er 
(op verzoek van een startende leerkracht) een document opgesteld met hierin een overzicht 
van de registratie door het jaar. Bij trajecten waarbij het OOT betrokken is geven de 
orthopedagoog, taalspecialist en gedragsspecialist ook ondersteuning bij het opstellen van 
plannen. 
 
Februari 2020 
Bij de onderbouw staat het aanbod met de doelen op de verschillende niveaus en een 
omschrijving van de extra ondersteuning omschreven in de weekplanning. De komende 
periode wordt gebruikt om vaardig worden in het inzetten van het Digikeuzebord om daar de 
onderwijsondersteuning vast te leggen.  
 
Steeds meer leerkrachten worden vaardiger in het maken van vertaling maken van de 
praktijk naar papier. Het actueel houden van de plannen blijkt in de waan van de dag lastig. 
Als er urgentie is dan is er extra gefaciliteerd in tijd. Dit is helpend gebleken. Net als het 
inzetten van werkdrukgelden voor het bijwerken van de administratie. . 
 
Het is binnen alle bouwen zichtbaar dat collega's elkaar beter weten te vinden om elkaar te 
ondersteunen bij het opstellen en bijhouden van de handelingsplannen/ weekplanning. De 
bouwcoördinatoren hebben hierin een belangrijke rol door het onder de aandacht te houden 
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en er met elkaar over te praten tijdens de bouwvergaderingen. Het is gebleken dat (als dit 
niet gebeurd) dit zichtbaar is in het minder goed bijhouden van de weekplanningen en 
hulpplannen.  
 
M.n. de startende leerkrachten maken gebruik van de extra ondersteuning die gegeven kan 
worden door de IB-er of leden van het OOT.  
 
Juni 2020  
Door de periode van thuisonderwijs vanwege het Corona virus zijn er geen weekplanningen 
gemaakt en heeft ook geen ondersteuning in de groepen plaatsgevonden. Vanwege het doel 
om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van kinderen zal dit onderdeel worden 
meegenomen in het nieuwe schooljaarplan.  
 
Besloten is om dit schooljaar de niet-methodegebonden toetsen in het volgende schooljaar af 
te nemen (september 2020). Alle handelingsplannen en eigen leerlijnen lopen door tot die 
tijd. Er wordt wel voor alle kinderen met een handelingsplan of eigen leerlijn een 
tussenevaluatie geschreven. Daar waar nodig zullen er adaptief toetsen worden afgenomen.  

  
 
Plan gepersonaliseerd leren 

juni jaarlijks met MT vaststellen hoe we ervoor staan en wat de 
speerpunten voor het komende jaar worden. 

Management Team 

  
 
Schooljaar 2020/2021 zullen de speerpunten zijn: 

• Implementeren leerlijnen aanbod 1F, 2F, 1S (Nieuw Leren) 
 

• Borgen leergesprekken groep 1 t/m 8 
 

• Maken en implementeren doelenrapport groep 6 
 

• Werkwijze rekenen, rekendidactiek vaststellen. 
 

• Aanschaffen (vernieuwen) methode-onafhankelijke toets, waarbij 
analysemogelijkheden centraal staan. 

 

• Aanschaf materialen (concreet materiaal) om tegemoet te komen aan 
verschillende leerstrategieën. 

• Implementeren/ borgen vertaalcirkel 
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Evaluatie projecten 
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Verbeteren 
Onderwijs (uitfaseren)  |  techniek / ICT 

Leerlijn wetenschap en techniek 

Aanleiding voor dit project 

In 2020 moet iedere school een doorgaande lijn hebben voor WTT onderwijs. Wetenschap, Techniek 
en Talentontwikkeling. 

 
Tijdsplanning 

mei Evalueren doelstellingen techniek adhv de beschreven 
doorgaande leerlijn wtt 

Bouw coördinator 

 
Techniek, Talent & Energie (TT&E) is een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8, die 
aansluit bij het Wetenschap- & Techniekonderwijs, het onderzoekend en ontwerpend leren 
en de talentontwikkeling van kinderen en leerkrachten.  
De leerlijn TT&E is voor de Mgr. Bekkersschool vastgesteld en zal in de groepen 1 t/m 8 
worden ingezet. 

  
juni Evalueren : Gebruik Techniekkar, lessen Tech4Fun, 

bedrijfsbezoeken 
Identiteitscoördinator 

 
Tijdens de werkdruk-verlagende uren heeft één van de techniekcoördinatoren zorggedragen 
voor de lessen TT&E. De groepen 7 en 8 hebben deelgenomen aan de TechforFun lessen bij 
de Winkler Prins.  
Schooljaar 2020-2021 zal de eigen groepsleerkracht de lessen TT&E geven in de klas. 

  
Meetbare resultaten 

 

Alle groepen krijgen WTT volgens de afgesproken leerlijn. 
In de bovenbouw worden de lessen van TechforFun gevolgd. 
In de bovenbouw gaan alle groepen minimaal 1 keer per jaar naar een bedrijfsbezoek. 
 

Evaluatie Meetbare resultaten 

Schooljaar 19-20 zijn alle doelstellingen gerealiseerd. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Een goede doorgaande leerlijn op het gebied van WTT, die door alle groepen wordt uitgevoerd. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Schooljaar 19-20 is er een goede stap gezet in het realiseren van de uiteindelijke doelstellingen 
wetenschap en techniek. 
Het komende schooljaar zal er een vervolgstap worden gezet, waarbij de TT&E lessen door de eigen 
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groepsleerkracht zal worden gegeven. Daarnaast zal de directie van de school zitting nemen in de 
stuurgroep TechforFun. 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Pedagogisch handelen 

Op onze school wordt ons Pedagogisch klimaat, door het 

kwaliteitszorgsysteem van Primenius  met een "goed" beoordeeld 

Aanleiding voor dit project 

Kinderen komen pas tot leren wanneer ze zich veilig voelen en hun welbevinden goed is. 
We willen ons beter profileren als KiVa school.  

 
Tijdsplanning 

november Eerste ronde klassenbezoeken en met focus op didactisch 
handelen en pedagogische tact beoordelen. 

Directie 

 
November 2019  
 
In de eerste ronde klassenbezoeken zien we verbetering ten opzichte van het didactisch 
handelen. 
De weekplanningen en daarbij de te leveren zorgverbreding is nu voor alle klassen goed 
weggezet en zien we ook terug bij het handelen in de groepen. Er wordt vaker in circuit 
gewerkt waarbij er een divers aanbod is dat aansluit op de diverse niveau's in de 
groepen. Wat nog een aandachtspunt is, is het benoemen van de doelen en het 
evalueren op deze doelen.  
 
De eerste ronde ervaringsreconstructies hebben plaats gevonden. Deze keer in twee 
groepen. Ene groep o.l.v. Jeannette aan de PB laan en de andere groep o.l.v. Ans aan 
STR S.  
 
Tijdens de voorbereiding leefde het niet zo bij het team. Er werden b.v. van te voren 
geen casussen ingebracht. Gedurende de reconstructie zelf wel waren de leerkrachten 
wel erg betrokken en zagen de meerwaarde van in van deze bijeenkomst.  
 
Meenemen naar de volgende bijeenkomst :  
Belangrijk om het waarom te blijven benoemen en hen uit te dagen om te blijven 
oefenen op deze manier van vragen stellen ook buiten deze reconstructies, bijvoorbeeld 
tijdens collegiale consultaties. En het belang blijven benadrukken dat we met elkaar 
verantwoording dragen voor onze leerlingen. 

  
april 2e ronde klassenbezoeken met focus op pedagogisch en 

didactisch handelen beoordelen. 
Directie 

 
Wegens de uitbraak van Covid-19 is 15 maart besloten de scholen in Nederland tijdelijk 
te sluiten. In de daarop volgende periode heeft er thuisonderwijs plaatsgevonden. Vanaf 
11 mei zijn de kinderen gedeeltes van de week weer naar school gekomen. Vanaf 8 juni 
komen de kinderen weer alle dagen naar school. Door deze situatie heeft de tweede 
ronde klassenbezoeken niet plaatsgevonden. Het verbeteren van het pedagogisch 
klimaat zal worden meegenomen in het SchoolJaarPlan 2020-2021 

  
mei Via audit tussenevaluatie pedagogisch klimaat en didactisch Directie 
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handelen beoordelen. 

 
Schooljaar 2019-2020 heeft er geen audit plaatsgevonden op de Mgr. Bekkersschool. De 
audit zal worden aangevraagd voor schooljaar 2020-2021. 

  
Meetbare resultaten 

De kiva-afspraken hangen in januari '20 zichtbaar in school. 
De inhoud van de kiva -afspraken worden dan besproken in de lessen. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

Meetbare resultaten zijn gerealiseerd. De Kiva-afspraken hangen zichtbaar in de school, de inhoud 
van de Kiva-afspraken worden besproken in de lessen. De afgelopen jaren zijn er een aantal 
wisselingen in het team geweest. Niet alle nieuwe medewerkers hebben de Kiva-scholing gevolgd. 
Schooljaar 2020-2021 zal er daarom een training worden aangeboden voor alle medewerkers die 
deze nog niet hebben gevolgd. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

@pedagogisch handelen: Dit kan dus beter en daarom gaan we voor een "goed". 
@KiVa: Als KiVa school zijn we allemaal met elkaar verbonden zodat we komen tot een mooi geheel. 
We helpen elkaar. We zijn er voor elkaar. Dit is de visie van onze school en KiVa die wij nastreven.  

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Het pedagogisch klimaat is de basis waaruit wij werken op school. Naast de Kiva lessen die wij in alle 
groepen aanbieden, is er voor de kinderen die dit nodig hebben de mogelijkheid trainingen Rots en 
Water te volgen en wordt jaarlijks het project "met plezier naar school" in groep 6 aangeboden. 
Schooljaar 19/20 hebben we onvoldoende kunnen voorzien in de vraag naar Rots en Water-training. 
Om deze trainingen het komend jaar goed te kunnen borgen zal hier 0,1 FTE voor worden ingezet. 
Om tot de beoordeling goed te komen willen we schooljaar 2020-2021 verder werken aan de 
doorgaande lijn en de bestaande afspraken borgen. 
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Verbeteren 
Onderwijs  |  Didactisch handelen 

Op onze school wordt ons didactisch handelen binnen ons eigen 

kwaliteitszorgsysteem met een goed beoordeeld 

Aanleiding voor dit project 

Als we gepersonaliseerd onderwijs willen aanbieden is het een voorwaarde dat ons pedagogisch 
klimaat goed is en dat onze medewerkers op het gebied van didactisch handelen niet alleen 
voldoende scoren maar zelfs een goed scoren. 

 
Tijdsplanning 

aug - 
okt 

Weekplanningen voldoen aan de gemaakte afspraken en 
bevatten de doelen, de onderwijsondersteuning, de 
onderwijsbehoefte en het aanbod dat is afgestemd op deze 
doelen, ondersteuning en behoefte.  

Management Team 

 
Door op de afspraken te controleren en actief te begeleiden naar verbetering van de 
weekplanningen hebben we dit doel gehaald. 

  
okt - 
dec 

De handelingsplannen zijn goedgekeurd, De analyse is 
diepgaand genoeg en de aanpak die beschreven staat is terug 
te vinden in de weekplanning en is zichtbaar in het handelen in 
de klas 

Management Team 

 
 
 
 
- Aandacht hiervoor tijdens het traject ‘startende leerkracht’ door IBer en leden van het 
ondersteuningsteam. 

  
april Bij de klassenbezoeken scoren de leerkrachten op het gebied 

van didactisch en pedagogisch handelen een voldoende  
Directie 

 
Wegens de uitbraak van Covid-19 is 15 maart besloten de scholen in Nederland tijdelijk te 
sluiten. In de daarop volgende periode heeft er thuisonderwijs plaatsgevonden. Vanaf 11 mei 
zijn de kinderen gedeeltes van de week weer naar school gekomen. Vanaf 8 juni komen de 
kinderen weer alle dagen naar school. Door deze situatie heeft de tweede ronde 
klassenbezoeken niet plaatsgevonden. Het verbeteren van het didactisch handelen zal 
worden meegenomen in het SchoolJaarPlan 2020-2021. 
 
Er zal een kijkwijzer ontwikkeld worden voor het didactisch handelen op school waar alle 
groepen in schooljaar 20-21 zullen voldoen. 

  
mei Via een audit op het gebied van didactische en pedagogische 

handelen een tussenevaluatie opmaken. 
Directie 

 
Schooljaar 2019-2020 heeft er geen audit plaatsgevonden op de Mgr. Bekkersschool. De 
audit zal worden aangevraagd voor schooljaar 2020-2021. 
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Meetbare resultaten 

Voor de herfstvakantie zijn alle weekplanningen goedgekeurd door de MIB. 
Voor de kerstvakantie zijn alle analyses binnen de handelingsplannen en vanuit de afgenomen 
toetsen op orde en worden deze zichtbaar weggezet in de weekplanningen en handelen leerkrachten 
hiernaar. 
In mei 2020 willen we een audit laten afnemen op dit onderwerp waarbij we een voldoende willen 
scoren op het didactisch handelen in de school. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

Dit schooljaar waren voor de herfstvakantie alle weekplanningen conform de schoolafspraken 
gereed. Dit punt nemen we mee als borgingstaak, zodat we het handelen conform schoolafspraak 
een vanzelfsprekendheid wordt. 
Methode-onafhankelijke toetsen worden geanalyseerd en weekplanning wordt hierop afgestemd. 
Een audit op didactisch handelen heeft niet plaatsgevonden. Deze zal voor schooljaar 2020-2021 
worden aangevraagd. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Het komend schooljaar gaan we zwaar inzetten op de zicht op ontwikkeling en de afstemming van 
het onderwijs hierop. We willen daarmee bereiken dat we in 2020, voldoende scoren op didactisch 
handelen en in 2021 een "goed" 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Schooljaar 2020-2021 zal er een beleidsnotitie zicht op ontwikkeling worden opgesteld. In alle 
groepen zal er conform deze notitie worden gewerkt. 
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Implementeren 
Onderwijs  |  Gepersonaliseerd leren 

Op onze school bieden we gepersonaliseerd leren aan in minimaal 

fase 4 (zoals beschreven in de notitie ‘Gepersonaliseerd Leren’) 

Aanleiding voor dit project 

We zijn er van overtuigd dat het goed is om kinderen op eigen niveau te bedienen. Dit verbetert het 
welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen en daarmee het leer- en ontwikkelproces. 

 
Tijdsplanning 

december Opleveren nieuwe rapporten voor de groepen 4 en 5 Management Team 

 
De rapporten voor de groepen 4 en 5 zijn aangepast en zijn nu in lijn met het rapport 
voor groep 3. Het zijn nu doelenrapporten, als een opmaat voor de portfolio's.  
Op de studiedag in januari zal deze teambreed worden vastgesteld. 

  
december Tussenevaluatie Trotsfolio Kleuters Management Team 

 
In de onderbouw is een portfolio ontwikkeld, waarin kinderen vanuit de leergesprekken 
kunnen laten zien waar ze trots op zijn. Daarnaast geven de leerkrachten vanuit hun 
observaties een overzicht van de ontwikkeling van het kind m.b.v. de observatielijsten 
van digi-keuzebord. 

  
Meetbare resultaten 

 

• Voor de herfstvakantie hebben alle leerkrachten met alle kinderen leergesprekken gevoerd 
en is per leerkracht vastgesteld welke ondersteuningsbehoefte deze leerkracht heeft. 

• In december is er een nieuwe manier van rapporteren voor de groepen 3 tm 8 afgesproken 
en krijgen de kinderen in januari dus een aangepast rapport als tussenfase naar een 
portfolio. 

• Vanaf januari kunnen kinderen via een digitaal instrument bewijslasten verzamelen waarmee 
ze kunnen aantonen dat ze hun leerdoelen beheersen. 

• In mei is vastgesteld hoe kinderen en leerkrachten samen de portfolio's gebruiken bij de 
ontwikkelgesprekken van de kinderen. 

 

 

 

Evaluatie Meetbare resultatenLeergesprekken: 
De leerkrachten hebben de eerste ronde leergesprekken gehad en hierna is er door de werkgroep 
portfolio een enquête uitgezet om te achterhalen welke ondersteuningsbehoefte iedere leerkracht 
nog heeft. Dit zal meegenomen worden naar de studiedag van 6 januari die in het teken van 
leergesprekken staat. 
 
Aanpassing rapporten 
In januari krijgen de groepen 1 t/m 5 een doelenrapport mee. De groepen 6 t/m 8 houden dit jaar 
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nog hun oude rapport maar krijgen voor het vak rekenen, dat nu aangeboden wordt via Math, 
daarnaast de uitdraai van het doelenrapport van math mee. Zo kunnen ouders zien welke doelen de 
kinderen hebben gehaald en waar ze nog aan moeten werken. 
 
Digitaal insrument 
Er is nog geen keuze gemaakt voor het digitale instrument. Vanuit de stichting Primenius is 
afgesproken dat alle scholen hiervoor Social Schools gebruiken. Dit moeten we echter nog inrichten 
voor de bewijslasten.  
 
 
Inzet portfolio’s tijdens ontwikkelgesprekken 
Hoe leerkrachten samen met leerlingen de portfolio’s zullen gebruiken tijdens ontwikkelgesprekken 
zal worden uitgewerkt in het eerste kwartaal van schooljaar 2020-2021, zodat de werkwijze kan 
worden geïmplementeerd tijdens de eerste ronde ontwikkelgesprekken van het nieuwe jaar. 
 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Uiteindelijk willen we bereiken dat we aan het eind van deze 4 jaren planning aan alle kinderen, 
vanuit de leerlijnen lesgeven op alle vakken, waarbij kinderen op diverse manieren kunnen leren die 
passen bij hun leerstijl. 
Kinderen kunnen goed reflecteren op hun handelen en zijn eigenaar van hun leerproces. Ze kunnen 
aan de hand van hun portfolio vertellen waar ze goed in zijn, wat ze nog niet zo goed kunnen en waar 
ze aan werken. 
Ouders en leerkrachten werken goed samen om de ontwikkeling van het kind optimaal te 
ondersteunen. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
Schooljaar 2019-2020 is het doelenrapport voor groep 5 doorontwikkeld, zijn er school-afspraken 
gemaakt over de leergesprekken. Schooljaar 2020-2021 zal er een doelenrapport worden gemaakt 
voor groep 6 en zal het inzetten van de leergesprekken worden geborgd.  
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Verbeteren 
Identiteit  |  Identiteit 

Op onze school ervaren ouders ons als een organisatie waar 

aandacht is voor de mens als geheel; 

Aanleiding voor dit project 

De samenleving is gebaat bij burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam 
omgaan met verschillen en conflicten. Wij vinden dat onderwijs ook betekent kinderen te helpen, 
zicht te vormen tot een goed en rechtschapen mens. Ieder kind is een volledig mens met een eigen 
identiteit. 

 
Tijdsplanning 

mei resultaat meting door navraag bij de geledingen Directie 
  
Meetbare resultaten 

 

• Vanuit de kijkwijzers bij de WO vakken kunnen we kijken of leerlingen zich hierin 
ontwikkelen. 

• Alle klassen hebben minimaal 1 x per maand een klassenvergadering 

• Tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming is er ruimte voor inbreng van de leerlingen 
en daagt de leerkrachten de leerlingen uit om hun mening te verkondigen. Middels 
lesobservaties wordt dit gemeten. 

 

 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

De meetbare resultaten voor dit schooljaar zijn gerealiseerd. 
Naast de klassenvergaderingen is er een viertal vergaderingen geweest met de leerlingenraad. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

We dragen uit dat we een katholieke school zijn, waar we de samenleving in het klein zijn. Op onze 
school heeft ieder kind recht op zijn eigen mening. We leren kinderen deze mening te ontwikkelen en 
we leren kinderen respect te hebben voor anders denkenden. 
Door niet alleen in te zetten op de cognitieve ontwikkeling van een kind, maar ook de sociale en 
emotionele ontwikkeling in samenwerking met de 21e eeuwse vaardigheden werken aan de 
ontwikkeling van de mens als geheel. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

In samenspraak met onze identiteitscoördinatoren is er dit schooljaar in alle groepen aandacht 
geweest voor de katholieke feesten. Daarnaast zijn ouders over de betekenis van deze feesten 
geïnformeerd via de nieuwsbrieven. Tijdens de lessen levensbeschouwing, maar ook daarbuiten is er 
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aandacht geweest ivoor meningsvorming en het op respectvolle wijze delen hiervan, zonder daarbij 
anderen te kwetsen. De klassenvergaderingen zijn hier een mooi voorbeeld van. Daarnaast is het 
inzetten van de 21e eeuwse vaardigheden tijdens de lessen ingezet en is dit onderdeel van de 
leergesprekken geweest. Schooljaar 2020/2021 zal dit geborgd worden. 
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Ontwikkelen 
Personeel  |  Ontwikkeling 

Op onze school werken we met een diversiteit aan vakdocenten en 

specialisten 

Aanleiding voor dit project 

Vanuit de werkdrukbeleving van het team is gevraagd om de beschikbare middelen ook in te zetten 
voor leerkrachten met een specialisatie, die bepaalde vakgebieden voor het hele team kunnen 
wegzetten. Te denken valt hierbij aan de toestellessen gym en de lessen van Wetenschap, techniek 
en talentontwikkeling of muziek. 

 
Tijdsplanning 

september Controleren of er een plan ligt voor de lessen vanuit eigen 
interesse. 

Directie 

 
De vakdocenten gym hebben de leerlijn gymnastiek aangescherpt en volgen deze voor 
de lessen die ze geven. Zij beoordelen de lessen ook. 
De twee leerkrachten die ieder een dag hebben om de groepen voor een dagdeel over 
te nemen hebben hun plannen aan de leerkrachten gepresenteerd en de leerkrachten 
hebben aangegeven graag gebruik te willen maken van de invulling van de lessen op 
deze manier. Zo geeft het hun tijd voor voorbereiding en administratie maar helpt het 
ook dat een gespecialiseerd leerkracht hun ondersteunt bij de activiteiten waar ze zelf 
meer moeite mee hebben. Bijvoorbeeld bij technieklessen of KiVa lessen. 

  
januari Tussenevaluatie werkdrukbeleving  Directie 

 
Personeel ervaart vermindering van de werkdruk door het inzetten van vakdocenten. 
Tijdens deze lessen kunnen de collega's andere werkzaamheden verrichten, waardoor 
de werkdruk afneemt. 

  
juni Eindevaluatie werkdrukbeleving Directie 
  
Meetbare resultaten 

De leerkrachten stralen plezier uit in het werk wat ze doen. 
De leerlingen ervaren deze lessen als prettig en inspirerend. 
Het team ervaart een verminderde werkdruk. 

 

Uiteindelijk gewenste situatie 

Alle groepen 3 tot en met 8 krijgen 1 blokuur gym van een bevoegde docent die voor die dag is 
vrijgeroosterd van andere lesgevende taken. 
Alle groepen krijgen 1 x in de 3 weken een les aangeboden op het gebied van WTT of muziek, die 
door een hiervoor aangestelde leerkracht wordt gegeven. 
Tijdens deze lessen zijn de groepsleerkrachten vrij geroosterd en kunnen deze andere 
werkzaamheden doen ten behoeve van de groep.  
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Verbeteren 
Personeel  |  Ontwikkeling 

Professionele Cultuur 

Aanleiding voor dit project 

We willen het onderwijs veranderen van traditioneel onderwijs naar gepersonaliseerd onderwijs. 
Het doorvoeren van zo'n grote verandering vraagt een professionele cultuur op onze school. 

 
Tijdsplanning 

juni Evaluatie doelstellingen naar aanleiding van 1-meting 
teamdiagnose 

Management Team 

  
Meetbare resultaten 

Teamdiagnose : vragenlijst als nulmeting in juni 2019 afgenomen, in mei 2020 opnieuw afnemen, we 
verwachten een hogere score. 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 
Schooljaar 2019-2020 heeft er in januari een directiewisseling plaatsgevonden, waarbij de 
directeur(A.Alers) en adjunct directeur (J.Sinot)een andere functie hebben gevonden binnen 
Primenius. Nils Schutte is als nieuwe directeur aangesteld, er is geen nieuwe adjunct-directeur 
aangesteld. De taken van de adjunct-directeur zijn (deels) overgenomen door de 
bouwcoördinatoren. 
In de periode maart-zomervakantie is het als gevolg van de Covid-19 maatregelen niet mogelijk 
geweest fysiek met het hele team te vergaderen. 
 
De bouwcoördinatoren hebben in mei-juni een onderzoek gedaan als vervolg op de nulmeting die in 
juni 2019 heeft plaatsgevonden. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst/ enquête met aanvullend 
voor iedere leerkracht een interview. 
Hoofdpunten uit de bevindingen zijn:  
Het werken met bouwcoördinatoren wordt als plezierig ervaren 
Het werken met werkgroepen, met de hierbij behorende verantwoordelijkheden wordt als positief 
ervaren. 
De inhoud van de vergaderingen kan meer gevuld worden met input vanuit de werkgroepen. 
Het team heeft er behoefte aan dat de bouwcoördinator meer onderwijsinhoudelijk bij het 
groepsproces betrokken wordt (klassenbezoeken). 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

We willen graag de saamhorigheid en de zorg voor elkaar van de familiecultuur bewaren, maar 
gelijktijdig ook de professionele cultuur invoeren. Hierbij willen we met 80% draagvlak, de mensen 
die vanuit deskundigheid, betrokkenheid en/of ervaring verantwoordelijk zijn voor het behalen van 
bepaalde doelstellingen hier ook de ruimte voor geven. We willen toewerken naar gespreid 
leiderschap met gedelegeerde bevoegdheden. 

 

Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 
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Verdere implementatie en borging van het invoeren van de professionele cultuur zal schooljaar 
20/21 verder vorm krijgen. De aanbevelingen vanuit het onderzoeksverslag zullen hieraan ten 
grondslag liggen in het SJP 20/21 
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Ontwikkelen 
Communicatie & Marketing  |  Marketing 

Het leerlingenaantal is minimaal gelijk gebleven 

Aanleiding voor dit project 

De Stichting wil het aantal leerlingen minimaal gelijk laten.  

 
Tijdsplanning 

december Controleren hoe de leerlingenaantallen zich gaan verhouden 
tot de doelstelling en eventueel acteren waar nodig 

Directie 

  
juni Beoordelen of de 1 okotober telling van 2020 gerealiseerd 

wordt. 
Directie 

 
Het leerlingenaantal op 01-10-2019 was 392. Op 01-06-2020 is de leerling prognose per 
01-10-2020 380 leerlingen, waarbij nog een 8-tal gesprekken gevoerd moeten worden 
voor een intake. Het lijkt er op dat het leerlingen aantal iets afneemt. 

  
Meetbare resultaten 

• 2 informatieve ouderavonden organiseren rondom de onderwijsaanpassingen, die te maken 
hebben met de transitie naar gepersonaliseerd leren. De eerste zal gaan over Math. De 
tweede over de aanpassingen van het rapport, richting portfolio. 

 

• Minimaal 4x per jaar koffie-uurtjes met kijkmomenten in de groepen op beide locaties. 

• Minimaal 2x per jaar zorgen voor PR in de plaatselijke krant 

• Website actueel houden door te zorgen dat hier minimaal 1x per maand een bericht wordt 
ververst. 

• Leerlingenaantal per 1-10-2020 boven de 395 lln 
 

 

Evaluatie Meetbare resultaten 

• Schooljaar 2019-2020 is er tweemaal een informatieve ouderavond geweest. Er is een 
ouderavond geweest over de rekenmethodiek Math en er is een ouderavond geweest over 
het werken met meer- en hoogbegaafde leerlingen. Ouders zijn middels een informatieve 
nieuwsbrief geïnformeerd over de portfolio-ontwikkelingen. 

• Er heeft drie keer een koffie-uurtje plaatsgevonden op school. Het vierde koffie-uurtje kon 
geen doorgang vinden i.v.m. de Codid-19 maatregelen. 

• De werkgroep PR heeft zorggedragen voor meerdere momenten in de plaatselijke krant. 

• Onze SAT (School Administratie Team)- medewerker zorgt dat er regelmatig een bericht 
wordt ververst.  

 

• Leerlingenaantal per 01-10-2020 boven de 395 lln is niet behaald. 
 

Uiteindelijk gewenste situatie 

We willen graag zo rond de 390-400 leerlingen blijven zitten, zodat we met 16 groepen kunnen 
blijven werken, met voldoende ondersteuning van onderwijsassistenten. 
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Evaluatie Uiteindelijk gewenste situatie 

Voor schooljaar 2020-2021 kunnen we met 16 groepen blijven werken, waarbij de inzet van 
onderwijsassistenten gelijk is aan schooljaar 2019-2020. 

 


