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Datum 01-08-2021 Datum 31-07-2022

Inleiding Het waarom van onze school Wij zijn PCBO Koningin
Wilhelmina. Wij staan open voor alle kinderen, ongeacht
welke achtergrond. We werken vanuit een positief
mensbeeld dat is geworteld in onze christelijke identiteit.
Wij laten kinderen zichzelf zijn, laten ze samenleven met
anderen en laten ze zorg dragen voor de wereld om hen
heen. Wij bieden hen ruimte en begeleiding om zichzelf te
ontwikkelen. Naast ruime aandacht voor de basis van
rekenen, taal en lezen besteden we als school veel
aandacht aan de sociale, culturele, creatieve en
lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. We staan op een
prachtige plek in het centrum van Apeldoorn. De missie van
onze school is: "Samen in ontwikkeling met plezier, lef en
vertrouwen". In gesprek met en in ons handelen laten we dit
horen en zien. De woorden in onze missie zijn onze
kernwoorden. Hierin zitten meteen ook onze kernwaarden.

Samen Wij geloven in de kracht van samen. Kinderen,
ouders en leerkracht kunnen niet zonder elkaar. Samen
helpen we elkaar in onze ontwikkeling. Samenwerken is
één van de belangrijkste vaardigheden die nodig is in de
moderne samenleving. Wij geloven op PCBO Koningin
Wilhelmina, dat het stimuleren en organiseren van
samenwerking, interactie en dialoog zorgt voor groei.

Ontwikkeling Ontwikkeling betekent voor ons in beweging
zijn. Wij geloven dat verandering nodig is om jezelf te zijn
en blijven. Wij zijn steeds op zoek naar het potentieel en de
kracht van onszelf en de ander. Hierbij creëren we ruimte
voor kinderen om hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen. We zijn nieuwsgierig en we zoeken
voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en inzichten om
ieder kind te stimuleren, zodat het zich op zijn eigen niveau
in alle breedte ontwikkelt.

Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2021-2022. In
dit verslag leest u de voortgang en evaluatie van de
gestelde jaardoelen. Ondanks dat dit een schooljaar is
geweest waarin wederom Corona een rol heeft gespeeld,
kijken we tevreden terug op de ontwikkeling van de school.
Veel van de geplande activiteiten zijn uitgevoerd en hebben
geleid tot het behalen van onze gestelde doelen.

In het verslag leest u steeds een update van de voortgang
in januari 2022 en in juni 2022. Onder ieder actiepunt staat
de uiteindelijke conclusie verwoord, met hierbij de
vermelding van de status van dit specifieke punt.

Wij wensen u veel leesplezier!
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Lef We zijn ambitieus en positief. We hebben hoge
verwachtingen van onszelf, kinderen en ouders. Passend
bij het kind en hoe zij of hij leert en zich ontwikkelt. We
werken er iedere dag aan om van goed naar beter te gaan.
Wij durven kwetsbaar te zijn en fouten te maken. “Lev” is
ook het Hebreeuwse woord voor "hart". Wij maken keuzes
vanuit ons “hart” voor kinderen. Hierbij stappen wij uit onze
comfortzone en staan we open voor nieuwe invalshoeken,
ideeën en mogelijkheden.

Plezier Wij werken vanuit bevlogenheid en plezier. We
staan voor een veilig klimaat. Een klimaat waarin de
kinderen zichzelf mogen zijn en zich goed voelen. Dit is
voor ons de belangrijkste voorwaarde voor leren. PCBO
Koningin Wilhelmina is een plek waar je met plezier werkt
en leert, dit zien en voelen kinderen, ouders en teamleden.
Samen vieren we kleine en grote successen.

Vertrouwen Op PCBO Koningin Wilhelmina gaan we uit van
positieve bedoelingen van kinderen, ouders en teamleden.
We hebben respect voor elkaar en zijn nieuwsgierig naar
de ander. Relatie is de basis voor prestatie, daarom
investeren wij in goede en gezonde relaties met kinderen,
ouders en teamleden. Wij werken proactief. We doen wat
we zeggen en zeggen wat we doen.
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Speerpunten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Onze school is een "lerende organisatie". We zijn een professioneel team waarbinnen
het leren van en met elkaar structureel georganiseerd is.

Februari 2022: Tussenevaluatie staat beschreven bij de afzonderlijke jaardoelen en de
nascholing. In juni 2022 worden de streefbeelden op hoofdlijnen geëvalueerd in het
jaarverslag.

Juni 2022: Aan speerpunt 1, 2, 5, 6, 8, 9 en 10 is het afgelopen schooljaar actief
gewerkt. Hierin is de realisatie van de doelen in deze speerpunten dichterbij gekomen. In
het schooljaar 2022-2023 worden verschillende van de genoemde speerpunten verder
uitgewerkt.

Speerpunt 3, 4 en 7 worden in het schooljaar 2023-2024 meegenomen in het jaarplan.
Dit omdat we een extra jaar voor het uitwerken van het huidige schoolplan hebben
gekregen. Neemt niet weg dat er aan deze punten niet gewerkt wordt, het zijn alleen
geen punten die vertaald zijn in de jaardoelen van het komende schooljaar.

2. Binnen ons team worden talenten en expertise van individuele teamleden gebruikt
voor het onderwijs aan onze kinderen. Zo werken we waar mogelijk groepsoverstijgend,
met vakleerkrachten en andere functionarissen.

3. De uitgangspunten van ouderbetrokkenheid 3.0 zijn herkenbaar binnen de school.
Deze punten vormen de basis van onze relatie met ouders.

4. We werken aan een integraal aanbod van de WO-vakken, techniek en de creatieve
vakken. Hierbinnen staat het aanleren van 21-eeuwse vaardigheden centraal.

5. Er is binnen de school een goede doorgaande lijn voor didactiek, pedagogiek en
klassenmanagement om effectief tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen.
De principes vanuit EDI en de Kanjertraining vormen hiervoor de basis.

6. Op onze school gebruiken we de kracht van ICT om het onderwijs te personaliseren
voor kinderen en tegemoet te komen aan de werkdruk van leerkrachten.

7. Kinderen binnen school krijgen ruimschoots de gelegenheid voor bewegen. Zo
organiseert onze school twee gymlessen per week voor iedere kind en bieden we door
afwisselende werkvormen, inrichting van gebouw en plein ruimte voor beweging.

8. De zorgstructuur en -cultuur dragen bij om een "goed" te behalen op de basiskwaliteit.
We hanteren een kwaliteitssysteem waarin we, vanuit een planning, voortdurend de
kwaliteit meten, verbeteren en borgen.

9. De rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het team zijn duidelijk. Specialisten,
IB, leerkrachten, onderwijsassistenten en MT werken vanuit een duidelijke structuur en
taakverantwoordelijkheid.

10. We hebben als school een goede ondersteuningsstructuur. Kinderen krijgen de
begeleiding die past bij hun onderwijsbehoeften. In de klas wordt lesgegeven op drie
niveaus en op school is een goed werkende extra voorziening aanwezig voor kinderen
met een begaafdheidsprofiel.
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Gekozen actiepunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Actiepunt Omvang

GD1 Speerpunt Onze school is een "lerende organisatie". We zijn een professioneel team waarbinnen het leren van en met
elkaar structureel georganiseerd is.

groot

GD2 Directe instructie 
npo school programma

2020-2025

Groep 3-8: implementeren van de methode Staal groot

GD3 Speerpunt De zorgstructuur en -cultuur dragen bij om een "goed" te behalen op de basiskwaliteit. We hanteren een
kwaliteitssysteem waarin we, vanuit een planning, voortdurend de kwaliteit meten, verbeteren en borgen.

groot

KD1 Instructie in kleine
groepen (tutoring)

Kijken naar inzet en uitbreiding van eigen personeel om kinderen extra te ondersteunen klein

KD2 Directe instructie Het schoolbreed continueren van een rekentraject vanuit de IJsselgroep klein

KD3 Technieken voor
begrijpend lezen

Schoolbreed: aanschaf van 'rijke' leesboeken klein

KD4 Interventies gericht
op het welbevinden
van leerlingen

Faciliteren kindgesprekken klein

KD5 Sportieve activiteiten De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t.
motorische ontwikkeling

klein

KD6 Speerpunt Op onze school gebruiken we de kracht van ICT om het onderwijs te personaliseren voor kinderen en tegemoet
te komen aan de werkdruk van leerkrachten.

klein

KD7 Cultuureducatie De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t.
de kunstzinnige ontwikkeling

klein

KD8 Speerpunt We hebben als school een goede ondersteuningsstructuur. Kinderen krijgen de begeleiding die past bij hun
onderwijsbehoeften. In de klas wordt lesgegeven op drie niveaus en op school is een goed werkende extra
voorziening aanwezig voor kinderen met een begaafdheidsprofiel.

klein

KD9 Metacognitie en
zelfregulerend leren

Aandacht voor Growth Mindset klein

KD10 Samenwerkend
leren

Implementeren coöperatief leren klein
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KD11 Interventies gericht
op faciliteiten en
randvoorwaarden

Ik miste mijn collega's in die periode klein

KD12 Digitale technologie Onderzoek de mogelijkheden voor het aanschaffen van materiaal (ICT) klein

KD13 Actiepunten (los van
menukaart)

Groep 5 t/m 8: meer aandacht voor differentiatie binnen begrijpend lezen klein
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Uitwerking GD1: Onze school is een "lerende organisatie". We zijn een professioneel team waarbinnen het leren van en met elkaar structureel georganiseerd is.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Gerelateerde verbeterpunten We spreken niet over de school en over het kantoor, maar over wij: PCBO Apeldoorn
We spreken elkaar aan. Dat levert een goede werksfeer op en uiteindelijk beter onderwijs.

Resultaatgebied Professionele leergemeenschap

Huidige situatie + aanleiding We gaan werken vanuit de theorie van Continu verbeteren. Alle teamleden hebben eerste kennis van de theorie
opgedaan. De werkwijze binnen CV is de basis voor het bouwen aan een professionele leergemeenschap. We willen
effectief vergaderen en inhoudelijk op elkaar afgestemd zijn. De keuze voor CV is de aanleiding om met onderstaande
activiteiten aan de slag te gaan. CV en de werkwijze van ME+U

Gewenste situatie (doel) Een professionele leergemeenschap zijn waarbij het belangrijkste aspect op dit moment is het realiseren van een
feedback- en ontwikkelingscultuur. Basis hiervoor is inzicht in elkaars kwaliteiten, drijfveren en het bouwen aan onderling
vertrouwen. De verantwoordelijkheid voor onderwijsbeleid wordt gedeeld binnen het team. We maken gebruik van
elkaars expertise.

Activiteiten (hoe) 1. Op 26 augustus is er een studiedag over Continu verbeteren (CV). We maken dan onze teammissie en
teamafspraken vanuit de theorie van CV. De opgedane kennis passen leerkrachten toe in de klas. Bevindingen en
ervaringen vertalen we naar vervolgstappen die nodig zijn om verder te groeien als team i.r.t. een professionele
leergemeenschap.

2. Op alle vergaderingen besteden we actief en bewust aandacht aan de principes vanuit ME+U. De opzet van
vergaderingen nodigt uit voor samenwerken aan onderwijsinhoud en leren van elkaar.

3. We voeren de opgestelde verbeteracties vanuit de geformuleerde teamafspraken. Dit wordt vanaf november 2021
wekelijks geëvalueerd tijdens de check-ups.

Consequenties organisatie 1. Manier van vergaderen wordt aangepast (check-up via bordsessie, PV/BV, parallelle voorbereiding).
2. Ontwikkelen van een data-muur binnen school op teamniveau en klassenniveau.

Consequenties scholing 1. MT scholing Continu verbeteren
2. Twee studiedagen rondom Continu verbeteren met het team

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Actieteam CV en specialist CV

Omschrijving kosten Inkoop CV-scholing, opgevoerd binnen NPO-middelen.

Meetbaar resultaat 1. Op team en klassenniveau werken we met data-borden. Deze zijn zichtbaar.
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2. Het team bespreekt maandelijks de teamafspraken en voorzien elkaar tijdens deze momenten van feedback.
3. Ieder teammoment starten we met een check-in (vanuit ME+U).
4. De gesprekkencyclus is met ieder teamlid doorlopen (vanuit de werkwijze ME+U).

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1. Op de tussen- en eindevaluatie van het jaarplan in februari 2022 en juni 2022.
2. Maandelijks tijdens de check-ups.

Borging (hoe) 1. Jaarplanning
2. Werken met databorden wordt vastgelegd in het Handboek-KWS.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Februari 2022: Voortgang: 1: In alle groepen en binnen het team zijn we gestart met het werken een groepsmissie, groepsafspraken en de check-in/out. De volgende stap is het
werken met meetbare SEO-doelen in de klas. Op teamniveau doen we dit al. 2+3: De manier van overleg binnen het team wordt wisselend ervaren. Er is in de planning te weinig
rekening gehouden met ruimte voor vraagstukken die gedurende het schooljaar ontstaan. Op de studiedag van 22 maart 2022 bekijken naar de haalbaarheid van onze inhoudelijke
agenda en maken we eventuele keuzes voor de rest van dit schooljaar.

Juni 2022: Voortgang: 1+3: In alle groepen zijn we gestart met het meetbaar maken van de groepsafspraken rondom SEO. De leerkrachten ervaren dat het zichtbaar en meetbaar
maken van een SEO doel een positief effect heeft in de klas. Kinderen zijn zich bewust van de afspraken en pakken eigenaarschap om het 'doel' te behalen. Er zijn in verschillende
groepen groepsvormende activiteiten gehouden na het behalen van een doel. Op teamniveau hebben we ook gewerkt aan teamafspraken. Het geeft een stuk bewustwording om
een afspraak te kiezen en daar op te focussen. Om de focus vast te houden is het goed ook daadwerkelijk met elkaar te vieren als het doel is behaald. Dit hebben we afgelopen
schooljaar te weinig gedaan en dit nemen we als actiepunt mee voor komend schooljaar. 2: We hebben tijdens vergaderingen en studiedagen de tijd genomen om: -elkaar te
ontmoeten (ME+U profiel, ervaringen delen, starten van teamafspraken) -kennis te delen (kennis vanuit specialist, kennis vanuit leerkracht, coöperatieve werkvormen) -van en met
elkaar te leren (parallelle lesvoorbereiding, coöperatief leren, ervaringen delen).

Op de studiedag van 22 maart hebben we de tijd genomen om de planning en tijdsindeling van het schooljaar te evalueren. Positieve punten die we meenemen naar volgend
schooljaar, rondom dit onderwerp, zijn: -oog hebben voor elkaar door het werken aan teamafspraken, -check-up, -check-in in de klas, -het werken in actieteams, -het maken van
groepsafspraken in de klas, -het voeren van kindgesprekken.

Verbeterpunten voor volgend schooljaar zijn: -meer tijd om inhoudelijk het gesprek met elkaar aan te gaan over het onderwijs, -minder onderwerpen in een jaar, -minder vormen
van vergaderen.

We hebben deze input meegenomen in het maken van de jaarplanning van het schooljaar 22-23.

Conclusie: 1: Gerealiseerd. 2: Gerealiseerd. 3: Gerealiseerd.

Alle voorgenomen acties zijn uitgevoerd. Het doel is voor een groot deel bereikt. We kunnen zeggen dat we een structuur ontwikkeld hebben die bijdraagt aan het realiseren van
het gestelde doel. Het feit dat de structuur naar aanleiding evaluaties steeds iets bijgesteld wordt maakt dat het nooit af is. Dit past in een lerende cultuur. We ons bewust dat er op
dit vlak nog genoeg te leren is. Door te blijven werken vanuit de structuur van CV en te blijven bouwen aan de professionele cultuur blijven we werken aan dit punt en doel. We zien
dit jaardoel als afgerond. In het schooljaar 2022-2023 wordt het werken aan dit doel geborgd in onze jaarplanning, overlegstructuur en gesprekscyclus.
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Uitwerking GD2: Groep 3-8: implementeren van de methode Staal

Hoofdstuk / paragraaf Directe instructie

Gerelateerde verbeterpunten Groep 4-8: instructievaardigheden + doorgaande lijn spelling vergroten door klassenbezoeken
Groep 4-8: het organiseren van een kennissessie omtrent de didactiek bij spelling
Groep 1-3: het organiseren van een kennissessie omtrent de elementen die nodig zijn bij de voorbereiding van
spelling

Gewenste situatie (doel) Er is een doorgaande leerlijn voor spelling binnen onze school, gebaseerd op gedeelde didactische principes. De
spellingsmethode STAAL wordt geïmplementeerd. Leerkrachten bereiden samen spellingslessen voor en bespreken
regelmatig hun bevindingen. We zijn als team op elkaar afgestemd als het gaat om het spellingsonderwijs.

Activiteiten (hoe) 1. Er wordt een studiedag georganiseerd waarbij de methodiek van STAAL verder verdiept wordt (zwakke spellers en
differentiatie).

2. Het Actieteam Taal verzorgt gedurende het schooljaar verschillende werkvormen op vergaderingen en studiedagen
waarin het leren van elkaar centraal staat. Hierbij is aandacht voor coöperatieve werkvormen tijdens de les en de
taalontwikkeling bij jonge kinderen (NT2). Afgesproken werkwijze wordt geborgd in een kwaliteitskaart spelling/taal.

3. In de periode van september t/m december 2021 heeft ieder teamlid een lesbezoek gehad. De spellingsles wordt
bekeken en besproken. Leerkrachten hebben/krijgen inzicht in hun vaardigheden wat betreft het geven van een
spellingsles vanuit de methodiek van STAAL.

4. Er worden specifieke materialen aangeschaft en ingezet om kinderen te ondersteunen bij het leren spellen.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Actieteam Taal: Laura van A, Sandra, Annemarie, Nelleke, Inez, Alinda, Karin, Lisette

Kosten 13000

Omschrijving kosten Scholing, aanschaf methoden en klassenbezoeken door expert op spellingsgebied

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1 .Voortgang jaarplan in januari 2021 bespreken binnen team. 2. Jaarevaluatie in juni 2021 bepreken binnen team

PCBO Koningin Wilhelmina

Jaarplan - jaarverslag 2021 - 2022 9



Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Conclusie: 1. Gerealiseerd. 2. Gerealiseerd. 3. Gerealiseerd. 4. Niet gerealiseerd.

Dit schooljaar heeft er drie keer een cyclus gedraaid met het onderwerp 'Staal'. Laurence de Leeuwe, taalspecialist, heeft ons tijdens dit proces begeleid. De cyclus bestaat uit een
kennissessie door de specialist met daarbij een parallelle lesvoorbereiding, een extern lesbezoek door de specialist, een intern lesbezoek(IB of unitleider) en een evaluatie waarin
de punten zijn gedeeld die schoolbreed opvallen.

Tijdens de kennissessies zijn de volgende onderwerpen behandeld: - EDI en spelling - differentiatie - grammatica t.o.v. spelling - activerende werkvormen

Aan het eind van het schooljaar is er door de externe taalspecialist en het actieteam Staal een borgingsdocument gemaakt (handboek KWS). In dit document staat beschreven
hoe een effectieve spellingsles op de KWS eruit ziet. Dit om afspraken te borgen en nieuwe leerkrachten mee te nemen in de afspraken die er zijn gemaakt.

2022-2023: Afgesproken werkwijze borgen middels klassenbezoeken. Daarnaast gaan we met Laurance de Leeuwe een ontwikkelstap maken rondom het leesonderwijs op de
KWS.
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Uitwerking GD3: De zorgstructuur en -cultuur dragen bij om een "goed" te behalen op de basiskwaliteit. We hanteren een kwaliteitssysteem waarin we, vanuit een
planning, voortdurend de kwaliteit meten, verbeteren en borgen.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Gerelateerde verbeterpunten We stellen doelen vast mbt het te behalen referentieniveau
We werken handelingsgericht en opbrengstgericht

Resultaatgebied Zorgstructuur en -cultuur

Huidige situatie + aanleiding We zijn gestart met de werkwijze van de theorie van continu verbeteren. De manier van vergaderen draagt bij aan het
voortdurend meten, verbeteren en borgen. Dit zijn we gestart vanuit de ambitie om o.a. onze zorgcultuur te verbeteren.

Gewenste situatie (doel) Een goede zorgstructuur en -cultuur waarin kinderen gezien worden en waar ingespeeld wordt op verschillen tussen
kinderen. We signaleren vroegtijdig mogelijke problemen in de ontwikkeling en passen ons handelen hier zoveel mogelijk
op aan. Hierbij zijn we reflectief en proactief. We behalen een "goed" op de basiskwaliteit.

Activiteiten (hoe) 1. Implementeren van de werkwijze vanuit de theorie van continu verbeteren. Zie ook het actieplan bij: Professionele
leergemeenschap.

2. Inpassen van intervisie (gerelateerd aan leerlingenzorg) in de vergaderstructuur. Dit doen we tenminste drie keer per
jaar.

3. VIB-opleiding voor o.a. de IB-ers om de coachvaardigheden verder uit te breiden en te functioneren als
coach/kenniscoördinator.

Consequenties organisatie Aanpassen inhoudelijke invulling van de vergaderingen Inpassen van klassenbezoeken (plannen en attitude)

Consequenties scholing Mogelijke coaching op uitbreiden kennis en vaardigheden coaching en kenniscoördinator

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB

Omschrijving kosten Coaching, kosten opgevoerd bij NPO-middelen

Meetbaar resultaat 1. De score: "goed" op basiskwaliteit WMK in februari 2023.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1. Op de tussen- en eindevaluatie van het jaarplan in februari 2022 en juni 2022.
2. Maandelijks tijdens de check-ups.

Borging (hoe) 1. Jaarplanning
2. Scholingsplan
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Februari 2022: Voortgang: 1: Zie actieplan jaardoel: "Lerende organisatie". 2: Intervisie: 1x gerealiseerd. Staat nog 2x gepland. 3: MT volgt de scholing nog steeds. Door vertrek IB-
er volgt IB de opleiding momenteel niet meer. In juli 2022 hopen we het eerste deel van de opleiding te kunnen afronden. We oefenen momenteel met verschillende teamleden het
filmen en het voeren van de gesprekken.

Juni 2022: Voortgang: 1: Gerealiseerd. Zie jaardoel: "Lerende organisatie". 2: Deels gerealiseerd. Intervisie heeft 1x plaatsgevonden. N.a.v. de bijstelling van de te bespreken
inhoudelijke punten (in maart 2022) hebben we besloten de 2 nog geplande intervisies te schrappen om ruimte te maken voor lopende zaken.
3:Door vertrekken van de IB-er in maart 2022 heeft alleen het MT de opleiding voortgezet. De nieuwe IB-er start volgend schooljaar nog niet met deze opleiding. MT zal in het
schooljaar 2023-2024 het tweede jaar van de opleiding volgen.

Conclusie: Unitleiders zullen komend schooljaar samen met IB de verdere coaching en professionalisering middels coaching van het team op zich nemen. Hierbij wordt de kennis
en vaardigheden vanuit de opleiding van beeldcoach ingezet. Omdat dit jaardoel grote overlap heeft met de jaardoelen "Lerende organisatie" en het "realiseren van een
doorgaande leerlijn binnen school" ronden we dit jaardoel af. Borging en voortgang komt terug in de genoemde jaardoelen.
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Uitwerking KD1: Kijken naar inzet en uitbreiding van eigen personeel om kinderen extra te ondersteunen

Hoofdstuk / paragraaf Instructie in kleine groepen (tutoring)

Gerelateerde verbeterpunten Vanuit de Coronagelden extra ondersteuning inzetten voor het vakgebied taal/lezen in groep 3.
Volgend schooljaar wordt er extra ondersteuning ingezet voor leerlingen met een IV en V score in de groepen 6-7-8.
Enkele groep 4: inzetten op het wegwerken van hiaten m.b.t. getallen en getalrelaties.

Gewenste situatie (doel) Dat de leerlingen met achterstanden op bovenstaande punten de verwachte leergroei hebben doorgemaakt.

Activiteiten (hoe) 1. Analyseren welke leerlingen het betreft
2. Opstellen van plan van aanpak voor de betreffende medewerker
3. Tussentijdse evaluatiemomenten om vorderingen te volgen.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Intern begeleiders

Kosten 89000

Omschrijving kosten Uitbreiding medewerkers

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens groepsbesprekingen A.d.h.v. de resultaten cito-toetsen januari 2022 en juni 2022 In januari 2022 tussenevaluatie
jaarplan en in juni 2022 eindevaluatie tijdens een studiedag

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Voortgang juni 2022: 1. Gerealiseerd. 2. Gerealiseerd. 3. Gerealiseerd.

Conclusie: Alle voorgenomen zaken zijn uitgevoerd. Een deel van de begeleiding zetten we het komende schooljaar voort omdat dit vanuit de analyse nog nodig is.
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Uitwerking KD2: Het schoolbreed continueren van een rekentraject vanuit de IJsselgroep

Hoofdstuk / paragraaf Directe instructie

Gerelateerde verbeterpunten Het opleiden van een rekencoördinator
Het opstellen van een automatiseerlijn van groep 3 tot en met groep 8
Enkele groep 3: aanpassingen doen in het aanbod voor de zwakke rekenaars. Zie beschrijving bij de analyse.
Groepen 1 t/m 8: instructievaardigheden rekenen vergroten door klassenbezoeken
Enkele groep 4: een plan opstellen voor effectief en gedifferentieerd rekenonderwijs
Volgend schooljaar groepen 4 (huidige groepen 3): de instructietijd gelijkwaardig verdelen tussen de
basisgroep/plusgroep en de zwakkere rekenaars
Volgend schooljaar groepen 7 (huidige groepen 6): de instructietijd gelijkwaardig verdelen tussen de
basisgroep/plusgroep en de zwakkere rekenaars

Gewenste situatie (doel) Er is een doorgaande leerlijn voor rekenen binnen onze school, gebaseerd op gedeelde didactische principes. Waar
mogelijk wordt tijdens instructies gewerkt vanuit het EDI-model. Leerkrachten bereiden samen rekenlessen voor en
bespreken regelmatig hun bevindingen. We zijn als team op elkaar afgestemd als het gaat om het rekenonderwijs. De
onderlinge verschillen zijn beredeneerd en passend binnen de doorgaande lijn. Hierbinnen is aandacht voor het
rekenonderwijs in groep 1 t/m 3 waar de focus ligt op het verbinden van methodisch werk met spel en hoeken. Er is een
teamlid opgeleid tot rekencoordinator.

Activiteiten (hoe) 1. Er wordt een studiedag georganiseerd waarbij de rekenleerlijn (automatiseren) en belangrijkste rekendidactiek
rondom differentiatie besproken wordt.

2. Het Actieteam Rekenen verzorgt gedurende het schooljaar verschillende werkvormen op vergaderingen en
studiedagen waarin het leren van elkaar centraal staat. Ingestoken op EDI (inpassen van coöperatieve werkvormen)
en rekenen. Afgesproken werkwijze wordt geborgd in een kwaliteitskaart rekenen.

3. In de periode van maart t/m juni 2022 heeft ieder teamlid een lesbezoek gehad. De rekenles wordt bekeken en
besproken. Leerkrachten hebben/krijgen inzicht in hun vaardigheden wat betreft het geven van een rekenles.

4. Tot oktober 2021 werken de groepen 3 vanuit de rekendoelen verbonden met spel en hoekenwerk.
5. Er worden specifieke materialen aangeschaft en ingezet om kinderen te ondersteunen bij rekenachterstanden.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Actieteam rekenen: Gerdien de K, Yorick, Sanne, Annemarie de W, Ingrid

Kosten 32770

Omschrijving kosten Scholing rekencoördinator Scholing en klassenbezoeken door rekenexpert VIB opleiding + materiaal Faciliteren kijken bij
elkaar en VIB

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1 .Voortgang jaarplan in januari 2021 bespreken binnen team. 2. Jaarevaluatie in juni 2021 bepreken binnen team.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Conclusie: 1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd 3. Gerealiseerd 4. Gerealiseerd 5. Gerealiseerd

We hebben resultaten geboekt t.a.v. het realiseren van de doorgaande lijn op rekengebied. Dit hebben we we op verschillende deelgebieden gedaan. Te weten: - Duidelijke
afspraken gemaakt over de oplossingsstrategie die wij gaan gebruiken en aanleren (4 t/m8) hier moet nog wel een vervolg aan gegeven worden. - Spreken van dezelfde rekentaal.
- EDI toepassen in de rekenles. Hier is een format voor ontwikkeld. - Gebruik van materialen tijdens de rekenles. Bovenstaande is vastgelegd in de kwaliteitskaart rekenen in het
handboek van de KWS.

De doorgaande lijn is versterkt door de klassenbezoeken. Hierin is groei gezien in het ontvangen van feedback en het aanpassen van de lessen naar EDI. Daarnaast is
geïnvesteerd in het gezamenlijk voorbereiden van de lessen, zodat we van en met elkaar leren.

Nog te ontwikkelen in schooljaar 2022-2023: - Document ontwikkelen om te checken of de aangeleerde strategieën beheerst worden. - Inventariseren van alle rekenmaterialen op
de KWS, uitzoeken welke materialen nodig zijn, bestellen van deze materialen. Oriëntatie van inzet materialen voor snelle/slimme rekenaars - Keuzes maken tussen papieren
opdrachten en digitale opdrachten. - Studiedag over het rekenmuurtje en de inzet van Bareka organiseren.

Uitwerking KD3: Schoolbreed: aanschaf van 'rijke' leesboeken

Hoofdstuk / paragraaf Technieken voor begrijpend lezen

Gewenste situatie (doel) Er is een breed aanbod van leesboeken.

Activiteiten (hoe) 1. Inventariseren huidige aanbod
2. Aanschaffen boeken

Plan periode wk

Eigenaar (wie) MT

Kosten 5000

Omschrijving kosten De middelen worden gebruikt om een grote impuls te geven aan een up to date schoolbibliotheek (boeken)

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari 2022 tussenevaluatie jaarplan en in juni 2022 eindevaluatie tijdens een studiedag

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Voortgang juni 2022: 1. Gerealiseerd 2 Gerealiseerd

Conclusie: Beide voorgenomen punten zijn gerealiseerd. Momenteel wordt er een plan uitgewerkt voor het uitlenen e.d. van de boeken aan de kinderen (bibliotheekplan). Planning:
start uitlenen start in oktober 2022. We zien dit punt als afgerond. Het uitwerken is belegd binnen het actieteam Taal.
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Uitwerking KD4: Faciliteren kindgesprekken

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

Gerelateerde verbeterpunten De leraren hadden zicht op de sociale veiligheid van hun leerlingen
De leraren hadden zicht op het welbevinden van hun leerlingen
Groepsinterventie huidige groep 6b
Ik voelde me in die periode energiek (vol met energie)
Ik voelde me in die periode vrolijk
Mijn zoon/dochter werd in die periode "gezien" door de lera(a)r(en)
Mijn zoon/dochter toonde zich in die periode zelfverzekerd
Mijn indruk was (is) dat mijn leerlingen zich in deze periode in het algemeen zelfverzekerd voelden

Gewenste situatie (doel) Tijd genereren om deze gesprekken ook met aandacht te kunnen voeren.

Activiteiten (hoe) 1. Groepsinterventie
2. Faciliteren van kindgesprekken door inzet extra personeel
3. Scholing op continu verbeteren o.a. SEO
4. Opstellen kwaliteitskaart

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Team

Kosten 28000

Omschrijving kosten Voor het faciliteren van kindgesprekken roosteren we teamleden vrij. Hier zetten we een dag in de week een leerkracht in
om klassen over te nemen. Daarnaast kopen we scholing in op het gebied van gerichte groepsinterventies en op
begeleiding van continu verbeteren op o.a. SEO, om dit laatste te begeleiden krijgt een teamlid extra uren.

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging door kwaliteitskaart (handboek KWS) In januari 2022 tussenevaluatie jaarplan en in juni 2022 eindevaluatie
tijdens een studiedag

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Juni 20220 voortgang: 1. Gerealiseerd. 2. Deels gerealiseerd. Door inzet van personeel, die zouden vervangen bij kindgesprekken, in klassen bij ziekte en quarantaine is een deel
van de kindgesprekken niet doorgegaan. 3. Gerealiseerd. 4. Niet gerealiseerd.

Conclusie: De momenten die leerkrachten wel hebben gehad voor het voeren van kindgesprekken zijn erg goed bevallen. De meerwaarde van deze gesprekken wordt volop
gezien. Afgelopen schooljaar hebben teamleden onvoldoende kunnen faciliteren voor het voeren van de gesprekken door uitval. CV op het gebied van SEO hebben we opgestart
op klassen- en teamniveau, dit borgen we het komende schooljaar. Afspraken leggen we het komende schooljaar vast.
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Uitwerking KD5: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. motorische ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf Sportieve activiteiten

Gerelateerde verbeterpunten Mijn indruk was (is) dat mijn leerlingen zich in deze periode in het algemeen energiek (vol energie) voelden

Gewenste situatie (doel) De leerlingen laten deelnemen aan sportactiviteiten en het stimuleren van bewegend leren als middel om de educatieve
betrokkenheid en de prestaties te vergroten.

Activiteiten (hoe) 1. Gymlessen volgens lesrooster door vakleerkracht
2. Teamleden stimuleren door "good practices" om lessen meer volgens "bewegend leren" vorm te geven

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Kosten 6000

Omschrijving kosten Uitbreiding aantal uren vakleerkracht bewegingsonderwijs

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari 2022 tussenevaluatie jaarplan en in juni 2022 eindevaluatie tijdens een studiedag

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Voortgang juni 2022: 1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd

Conclusie: De activiteiten binnen dit doel zijn allemaal uitgevoerd. Kinderen in groep 3 t/m 8 krijgen het hele schooljaar gymles van een vakleerkracht. In het schooljaar 2022-2023
geeft deze vakleerkracht ook les aan de groepen 1 en 2. Daarnaast worden er regelmatig buiten/beweeglessen gegeven door leerkrachten. Deze lessen zijn verbonden aan RTL-
vakken en gaan uit van de theorie rondom bewegend leren. Dit blijven we komend schooljaar stimuleren en aanmoedigen. Tenslotte hebben we van april 2022 t/m juli 2022 tijdens
de TSO sportactiviteiten aangeboden in samenwerking met The Gym. Dit als extraatje tijdens de pauzes.
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Uitwerking KD6: Op onze school gebruiken we de kracht van ICT om het onderwijs te personaliseren voor kinderen en tegemoet te komen aan de werkdruk van
leerkrachten.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Resultaatgebied ICT/administratie/werkdruk

Gewenste situatie (doel) De administratie rondom de leerlingenzorg is effectief, ondersteunend voor leerkrachten, draagt bij aan de verbetering
van de kwaliteitszorg en sluit aan bij de kwaliteitseisen van de inspectie. Wij voorkomen dubbele administratie en
gebruiken de mogelijkheden van ICT optimaal. We zijn als team beter in staat ons werk te doseren en prioriteiten te
stellen in relatie o.a. de administratie/voorbereiding en na-bereiding van lessen.

Activiteiten (hoe) 1. Borgen van ingezette werkwijzen rondom ICT vanuit het ICT-plan (digitaal rekenen in 5 t/m 8, digikeuzebord in
grooep 1/2). Vanuit het ICT-plan behoeft het onderstaande punt nog aandacht. -In de groepen 3 en 4 zorgen
adaptieve oefenprogramma’s ervoor dat kinderen oefenen op eigen niveau. ICT voorkomt hiermee kopiëren en
uitzoeken door de leerkracht. Actieteam ICT bedenkt een plan en bepaalt aanbod oefenprogramma's.

2. Actieteam ICT begeleidt het invoeren van de resultaten van methodetoetsen binnen Parnassys. Alle scores staan op
één plek.

3. Actieteam ICT onderzoekt de mogelijkheden voor het afnemen van digitale methode onafhankelijke toetsen en
adviseert MT en team over de mogelijkheden/onmogelijkheden.

4. Marjolein Dullens van Profit voert individuele gesprekken met teamleden. Dit gebeurt binnen het programma
"Veerkracht voor werk". Ervaringen van teamleden worden gedeeld binnen het team. Eventuele vervolgtrajecten
(coaching) worden besproken tussen teamlid en MT.

5. Tenminste twee keer per jaar gaan we de dialoog aan binnen het team over opslagfactor, administratieve last en
werkplezier.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Actieteam ICT (digitalisering) , MT/team (werkdruk)

Omschrijving kosten 2000 voor faciliteren van gesprekken met Profit 3000 voor eventuele vervolgtrajecten vanuit gesprekken met Profit
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Februari 2022: Voortgang: 1: Digitaal rekenen en het keuzebord zijn inmiddels geïmplementeerd. Voortgang adaptieve programma's behoeft borging van afspraken en beleid. 2:
Loopt, keuzes worden gemaakt. 3: Door proces op PCBO over invoering IEP-LOVS ligt dit stil. 4: Er lopen momenteel 3 individuele trajecten. 7 teamleden hebben meegedaan met
"Veerkracht voor werk". Delen vindt plaats in mei 2022. 5. 22 maart 2022 staat eerste gesprek gepland. In juni 2e keer via de jaartaakgesprekken.

Juni 2022: Voortgang: 1: Deels gerealiseerd. Het werken met een aantal vaste adaptieve programma's in groep 3 en 4 is onvoldoende geborgd/vastgelegd. Hier is geen beleid
voor gemaakt. Meenemen naar het schooljaar 2022-2023. Het kiezen via het Digikeuzebord is gerealiseerd. Zie punt rekenen voor evaluatie rondom Pluspunt 4. 2: Afgerond.
Borging via beleid moet nog worden afgerond. 3: Door uitgestelde keuze op PCBO-niveau over een nieuw LVS, stellen we dit punt ook uit. We willen voorkomen dat we voor niks
gaan omschakelen. 4. Gerealiseerd. 7 teamleden meegedaan met intake en eerste gesprek. 4 teamleden hebben daarna individuele coaching gevolgd. 5. Gerealiseerd.

Conclusie: Er zijn nog teveel zaken binnen dit jaardoel die onvoldoende uitgewerkt of geborgd zijn. Het onderwerp werkdruk blijft een belangrijk punt. "Veerkracht voor werk" is een
zinvolle interventie die ingezet kan worden om anders met werkdruk om te gaan. Dit traject zullen we ook komend schooljaar proberen aan te bieden aan teamleden die dit nodig
hebben of willen (wel afhankelijk van de mogelijkheden binnen PCBO). Jaardoel komt terug in het jaarplan van 2022-2023.

Uitwerking KD7: De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. de kunstzinnige ontwikkeling

Hoofdstuk / paragraaf Cultuureducatie

Gewenste situatie (doel) Het uitbreiden van het lesaanbod m.b.t. cultuur en techniek. Het versterken van de leerkrachtvaardigheden m.b.t.
muziekonderwijs

Activiteiten (hoe) 1. Inzet vakleerkracht techniek en cultuur
2. Inzet muziekdocent voor het uitbreiden van het handelingsrepetoire van de leerkrachten m.b.t. gebruik

muziekmethode

Plan periode wk

Eigenaar (wie) MT

Kosten 10000

Omschrijving kosten Uitbreiden vakleerkracht cultuur en techniek Inzet vakdocent Muziek voor scholing teamleden

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari 2022 tussenevaluatie jaarplan en in juni 2022 eindevaluatie tijdens een studiedag

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Voortgang juni 2022: 1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd

Conclusie: De ontwikkeling van kinderen is breed gestimuleerd. De inzet van de kunstdocent wordt in het komende schooljaar gecontinueerd. Leerkrachten hebben goed zich
gekregen op het gebruik van de muziekmethode. Komend schooljaar wordt iedere week muziekles gegeven vanuit de methode 1,2,3-zing.
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Uitwerking KD8: We hebben als school een goede ondersteuningsstructuur. Kinderen krijgen de begeleiding die past bij hun onderwijsbehoeften. In de klas wordt
lesgegeven op drie niveaus en op school is een goed werkende extra voorziening aanwezig voor kinderen met een begaafdheidsprofiel.

Hoofdstuk / paragraaf Speerpunt

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied Klassenmanagement en differentiatie (binnen didactisch handelen)

Gewenste situatie (doel) Binnen de lessen en klassenorganisatie van iedere groep heeft differentiatie een vaste plek. Hiervoor is goed
klassenmanagement (waaronder de organisatie van het zelfstandig werken) de basis. Vanuit die basis kan het werk en
de instructie afgestemd worden op het niveau van het kind. Naast de organisatie in de klas, biedt de KWS extra
begeleiding in de Flexgroep aan kinderen met een HB-profiel en aan kinderen die uitvallen op verschillende
ontwikkelingsgebieden (lichte ondersteuning).

Activiteiten (hoe) 1. Via kennissessies, klassenbezoeken, nagesprekken krijgen leerkrachten feedback en informatie op en over hun
didactisch handelen in de klas. Voor dit schooljaar staan de vakgebieden Spelling en rekenen (borgen) centraal.

2. Het beleid rondom een structureel gedifferentieerd aanbod voor de RTL-vakken voor +-werk wordt verder uitgewerkt.
Hierin is aandacht voor leerlijnen en organisatie. Zo is er inzicht in welke leerlingen er op welke leerlijn zitten en is er
beleid voor: a. Leerlingen die werken met +-werk vanuit de methode. b. Leerlingen die werken met compacten en
verrijken (buiten de methode). c. Leerlingen die werken met een OPP. d. Leerlingen die werken in de Flexgroep.

Betrokkenen (wie) hb-specialist en ib en team

Plan periode wk

Eigenaar (wie) IB en MT

Omschrijving kosten Experts op gebied van STAAL en rekenen, kosten zijn opgenomen in NPO-plan.
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Februari 2022: Voortgang: 1: Spelling: Geplande studiedagen/kennissessies en klassenbezoeken zijn uitgevoerd. De doorgaande lijn in groep 4 t/m 8 staat al goed. De didactische
principes worden toegepast. De eerste leerresultaten (M-LOVS) op spelling zijn positief in de meeste groepen. In groep 3 is net gestart met STAAL. Rekenen: Geplande
studiedagen/kennissessies en klassenbezoeken zijn uitgevoerd. Vanuit de klassenbezoeken is het werken vanuit dezelfde didactische principes al goed terug te zien. Als team
maken we stappen in het realiseren van de doorgaande lijn. De leerresultaten (M-LOVS) op rekenen zijn wisselend. We zetten stappen in het verkennen van een mogelijke switch
van rekenmethode. 2: Beleid uitwerken behoeft aandacht.

Juni 2022: Voortgang: 1: Gerealiseerd. Spelling: Er is een goede doorgaande lijn voor spelling. Resultaten zijn omhooggegaan. Volgende stap is inzoomen op extra hulp voor
zwakke spellers in relatie tot het organiseren van differentiatie in de klas. Rekenen: Er is meer zicht op de leerlijn bij rekenen. Specifieke afspraken binnen school zijn goed
vastgelegd. De scores zijn onvoldoende gegroeid. We switchen van digitaal rekenen in de groepen 5 t/m 8 naar een combinatie van papier en digitaal. Ook bij rekenen behoeft het
organiseren van extra hulp volgende stappen. 2: Deels gerealiseerd. Beleid staat voor een groot deel op papier. Moet volgend schooljaar geïmplementeerd en besproken worden
binnen het team.

Conclusie: Goede stappen gezet als team. Volgend schooljaar verder verdiepen.

Uitwerking KD9: Aandacht voor Growth Mindset

Hoofdstuk / paragraaf Metacognitie en zelfregulerend leren

Gerelateerde verbeterpunten Ik zeg (...) wat ik ervan vindt en wat ik ervan denk als dat nodig is (vertel mijn gevoelens)
Ik denk (...) na over de gevolgen van wat ik doe of zeg

Gewenste situatie (doel) Kinderen leren eigen regie te hebben over gedachten, gedrag en leren. Teamleden leren "groeitaal" spreken.

Activiteiten (hoe) 1. In de 2e helft van het schooljaar is dit een onderwerp tijdens de wekelijkse check-ups
2. Kennissessie tijdens studiedag

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Actieteam Continu verbeteren

Kosten 2000

Omschrijving kosten Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens check-ups In januari 2022 tussenevaluatie jaarplan en in juni 2022 eindevaluatie tijdens een studiedag
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Voortgang juni 2022: 1. Deels gerealiseerd. Met name gericht op bespreken van "leerkuil" tijdens check-ups. 2. Niet gerealiseerd.

Conclusie: Dit is een van de inhoudelijke punten die we dit schooljaar niet meer expliciet hebben opgepakt. De studiedag hebben we besteed aan lopende zaken. Punt komt
volgend schooljaar terug in het jaarplan.

Uitwerking KD10: Implementeren coöperatief leren

Hoofdstuk / paragraaf Samenwerkend leren

Gerelateerde verbeterpunten Groepen 1 t/m 8: parallelle lesvoorbereiding faciliteren: leren van en met elkaar
Ik miste mijn vriendjes en vriendinnetjes in die periode
Mijn zoon/dochter miste de vriendjes en vriendinnetjes in die periode
Mijn indruk was (is) dat mijn leerlingen zich in deze periode in het algemeen alleen voelden
Ik bekijk (...) mijn werk en denk na over mijn aanpak om ervan te leren

Gewenste situatie (doel) Kennisrepetoir uitbreiden wat cooperatief leren voor je lesinhoud in relatie tot Effectieve Directe Instructie kan betekenen.
Het kunnen toepassen van diverse cooperatieve werkvormen in je klas.

Activiteiten (hoe) 1. Kennissessie door expert
2. Klassenbezoeken door actieteam
3. Tijdens wekelijkse check-up wordt stand van zaken besproken (vanuit continu verbeteren)
4. Opstellen Kwaliteitskaart

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Actieteam Cooperatief Leren

Kosten 0

Omschrijving kosten Geen

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tijdens check-ups Kwaliteitskaart Cooperatief leren (Handboek KWS) In januari 2022 tussenevaluatie jaarplan en in juni
2022 eindevaluatie tijdens een studiedag
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Conclusie: 1. Gerealiseerd 2. Gerealiseerd 3. Gerealiseerd 4. Deels gerealiseerd

Op de studiedag zijn de eerste 8 vormen van coöperatief leren aangeleerd. Er is een aanzet gemaakt voor een set met afspraken over klassenmanagement en de manier waarop
je de vormen aanleert aan kinderen (ik zie, ik hoor). Te weten: hand omhoog voor stilte, zitten zoveel mogelijk in 4-tallen zitten in de klas en het gebruik van teamboxen.

2022-2023 Het onderwerp coöperatief leren is nu aangestipt. De eerste afspraken zijn gemaakt en vastgelegd. Het actieteam gaat zich komend schooljaar bezighouden met: - Hoe
we gaan zorgen dat nieuw gemaakte afspraak=afspraak blijven (vernieuwen, aanvullen en verbeteren van de afspraken)? - Hoe werken we nieuwe teamleden in en teamleden die
niet helemaal meegekomen zijn?
- Hoe zorgen we ervoor dat coöperatief leren op alle lagen van de school gebeurd. Dus ook tijdens onze eigen vergaderingen?

Uitwerking KD11: Ik miste mijn collega's in die periode

Hoofdstuk / paragraaf Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden

Gewenste situatie (doel) Versterken teamcultuur

Activiteiten (hoe) 1. Gedurende het schooljaar vinden er diverse activiteiten waarbij wij elkaar als team ontmoeten. Deze zijn ingepland in
de jaarkalender.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) MT, Team

Kosten 4000

Omschrijving kosten Diverse activiteiten in het kader van teambuilding

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Tiijdens de indivduele gesprekkencyclus In januari 2022 tussenevaluatie jaarplan en in juni 2022 eindevaluatie tijdens
een studiedag

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Voortgang juni 2022: 1. Gerealiseerd

Conclusie: Elkaar ontmoeten doet zichtbaar goed. De teamdag in april was een echt succes. Het is erg gewaardeerd dat we elkaar op een andere manier hebben kunnen
ontmoeten. De manier van vergaderen en de manier waarop studiedagen ingericht zijn dragen ook bij aan het gevoel van binding met elkaar. De teamdag, wijze van overleg en
samenwerken is geborgd in het nieuwe schooljaar.
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Uitwerking KD12: Onderzoek de mogelijkheden voor het aanschaffen van materiaal (ICT)

Hoofdstuk / paragraaf Digitale technologie

Gewenste situatie (doel) Teamleden hebben de beschikking over digitale middelen om leerlingen te volgen tijdens het lesprogramma en daarmee
directe feedback te kunnen geven.

Activiteiten (hoe) 1. Aanschaf HP Notebooks en dockingstations.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) ICT

Kosten 7500

Omschrijving kosten Aanschaf hardware

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) In januari 2022 tussenevaluatie jaarplan en in juni 2022 eindevaluatie tijdens een studiedag

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag afgerond

Voortgang juni 2022: 1. Gerealiseerd.

Conclusie: Teamleden kunnen op meerdere plekken binnen school aan het werk. Iedereen kan digitaal vergaderen, hierdoor kunnen we effectiever werken. Ruimtes kunnen nog
beter ingericht worden, zodat de werkplekken nog beter toegankelijk worden. Dit is na de zomervakantie van 2022 gereed.
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Uitwerking KD13: Groep 5 t/m 8: meer aandacht voor differentiatie binnen begrijpend lezen

Hoofdstuk / paragraaf Actiepunten (los van menukaart)

Gerelateerde verbeterpunten De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. het
leren lezen
De leraren hebben voldoende tijd en aandacht kunnen schenken aan de ontwikkeling van hun leerlingen m.b.t. het
leren lezen
Volgend schooljaar wordt er tijdens de reguliere lessen in de bovenbouwgroepen specifiek ingezet op de basisgroep.
Groep 5 t/m 8: een doorgaande lijn creëren wat betreft de methode Nieuwsbegrip
Op teamniveau een kennissessie technisch lezen volgen

Gewenste situatie (doel) Er is een doorgaande lijn wat betreft inzet Nieuwsbegrip in de groepen 5 t/m 8. Er is binnen een school een up to date
collectie leesboeken, hierdoor lezen kinderen met plezier en zijn ze gemotiveerd voor lezen.

Activiteiten (hoe) 1. Nieuwsbegrip wordt aangeschaft en geïmplementeerd.

Plan periode wk

Eigenaar (wie) Specialisten taal/lezen: Sandra en Annemarie

Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) 1 .Voortgang jaarplan in januari 2021 bespreken binnen team. 2. Jaarevaluatie in juni 2021 bepreken binnen team.

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

Voortgang juni 2022: 1. Deels gerealiseerd

Conclusie: Aan de implementatie van BL binnen school zijn we nog onvoldoende toegekomen. Volgend schooljaar is lezen een van de speerpunten in het actieteam Taal. Dit punt
wordt dan samen met het opzetten van de bibliotheek verder uitgewerkt.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten Februari 2022: Alle geplande teamscholing is aangeboden of opgestart.

Voortgang juni 2022: STAAL: Zie actieplan jaardoel: "Differentiatie en doorgaande lijn".

Rekenen: Zie actieplan jaardoel: "Differentiatie en doorgaande lijn".

Beeldcoach: Zie actieplan jaardoel: "zorgstructuur/cultuur".

Continu verbeteren: Zie actieplan jaardoel: "Lerende organisatie".

Individuele nascholing/coaching: Verschillende teamleden volgen individuele nascholing
middels cursussen. Ook volgen verschillende teamleden individuele coaching (op
verschillende ontwikkelingsgebieden). De opleiding voor reken-coördinator is niet
opgestart. Het streven is om dit in het schooljaar 2023-2024 wel ingeregeld te hebben.

STAAL en rijke
taalomgeving

Groep 1
t/m 8

Hele schooljaar Laurance 13000

Rekenen Groep 1
t/m 8

Hele schooljaar Peter en Karin 14000

VIB-coach MT en IB 6 bijeenkomsten
in schooljaar

Manou 5000

Continu verbeteren Groep 1
t/m 8

Hele schooljaar Geke 8000

Individuele
nascholing en
coaching

Teamleden
1 t/m 8

Hele schooljaar Profit en verschillende
andere aanbieders

15000

Geplande zelfevaluaties Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Juni 2022: Tussenevaluatie staat beschreven bij de afzonderlijke jaardoelen en de
nascholing.

Evaluatie tussen- en eindopbrengsten (CITO-LOVS) stonden gepand in maart en juni
2022. De evaluatie is verwerkt via "Mijn Schoolplan" in de module "Schoolanalyse".

Tussen- en eindevaluatie voortgang jaarplan Team Januari en juni
2022

Geen

Evaluatie tussen- en eindopbrengsten n.a.v. CITO-
LOVS en Kanvas

Team Februari en juli
2022

Geen

Geplande vragenlijsten Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Kosten Februari 2022: Tussenevaluatie staat beschreven bij de afzonderlijke jaardoelen en de
nascholing.

Afnemen van WMK-vragenlijsten stond gepand in maart/april 2022. Dit is gebeurd via
WMK. Er is een vragenlijst voor het personeel en het MT uitgezet.

Basiskwaliteit via WMK + didactisch handelen +
klassenmanagement

Team Januari - Maart
2022

Geen

Opbrengstgericht werken MT en
IB

Januari - Maart
2022

Geen
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Overige zaken Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Huisvesting We staan op de nominatie voor renovatie van het
schoolgebouw. De planning is in het eerste kwartaal van
2022 bekend. Vanuit die planning maken we een plan voor
school. Regie ligt bij PCBO momenteel.

Februari 2022: Eerste gesprekken met PCBO zijn opgestart. Eerste oriënterende
gesprekken met de architect ook. Er wordt momenteel gepuzzeld op de planning. Met
name de tijdelijk huisvesting is een uitdaging. In maart/april 2022 hoopt PCBO met een
meer gedetailleerde planning/budget te komen, vanaf dan kunnen we ook gaan
communiceren richten team, MR en ouders.

Juni 2022: In april 2022 heeft de gemeente onze school bezocht. Gemeentelijk moet er
worden geschrapt in het aantal verbouw-/renovatiegesprekken door de opgelopen
prijzen. De KWS staat opgenomen in het IHP van de gemeente. Verwachting is dat er in
januari 2023 gewerkt kan gaan worden aan een concreet plan. Voorlopig is
communicatie richting team en ouders uitgesteld. Eerst duidelijkheid.

TSO-BSO Verkenning voor opstarten IKC wordt opgestart. Dit vindt
plaats in de periode van december 2021-juni 2022.

Juni 2022: Zie punt huisvesting. Dit punt kan pas opgepakt worden als het punt rondom
huisvesting meer concreet is.

Sponsoring De school heeft geen activiteiten gepland waarbij
sponsoring een rol speelt.

Juni 2022: Geen bijzonderheden.

MR De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt
komend jaar 6-8 keer bij elkaar.

Juni 2022: Het jaarverslag van de MR is hieronder te vinden:

Protestants Christelijke basisschool Koningin Wilhelmina Jaarverslag
Medezeggenschapsraad 2021 – 2022

Vooruitkijken Natuurlijk stond ook dit schooljaar in het teken van Corona. We hadden
een lockdown en veel leerlingen, gezinnen en leerkrachten hebben in quarantaine
gezeten. Toch lijkt in het voorjaar het normale leven weer terug te keren. Er leek
weliswaar een zomergolf in aantocht, maar de kinderen gingen op schoolreisje, de
avondvierdaagse vond plaats, ouders mochten weer in de school komen en ook als MR
konden we weer in de school vergaderen.

Wat goed om te zien dat Corona niet verlammend werkt, maar dat de KWS juist volop in
beweging is en vooruitkijkt. Zo werken actieteams van leerkrachten aan de hand van het
jaarplan aan continue verbetering. En ook de klassen stellen doelen en werken samen
om die te halen. De school staat in de startblokken om het schoolplein te vernieuwen en
er staat weer een ouderwets gezellig startfeest gepland.

De MR vertegenwoordigt ouders en medewerkers. Daarom publiceren we elk jaar een
jaarverslag, als verantwoording van onze activiteiten en besluiten. We geven een
overzicht van de onderwerpen die we hebben besproken. Deze onderwerpen zijn
onderverdeeld in drie categorieën. Deze categorieën zijn vastgelegd in de wet.
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1. Instemming: Op deze onderwerpen moet de MR instemmen voordat dat deze
doorgang kunnen vinden.

2. Advies: Op deze onderwerpen moet de MR advies geven. Dit geen bindend advies.
3. Informeren: Op deze onderwerpen moet de MR geïnformeerd worden. In deze

categorie vallen ook onderwerpen die we als MR zelf agenderen.

Heb je ideeën of suggesties voor de MR? Of wil je meer informatie? Neem dan gerust
contact met ons op.

Remco Bakker, voorzitter MR mrkws@pcboapeldoorn.nl   Onderwerpen 2021 - 2022
met instemming van de MR: Zoals de Wet op Medezeggenschap op scholen (WMS)
voorschrijft, heeft de MR-instemming verleend op een aantal belangrijke onderwerpen: •
We hebben ingestemd met het jaarverslag en de begroting van de OR/TSO. Vorig
schooljaar is in overleg al besloten om de OR en de TSO samen te brengen in één
stichting. Zo ontstaat één stichting die met geld van ouders activiteiten en de
tussenschoolse opvang organiseert. De ouderbijdrage is met € 2,50 verhoogd, de TSO-
bijdrage is met € 2,50 verlaagd. Daarmee is de totale bijdrage gelijk gebleven. Eerder
werd door het schooljaar heen nog wel eens een extra bijdrage gevraagd, dit is nu in de
jaarlijkse bijdrage opgenomen. We waren kritisch op het moment van innen van de
bijdrage, namelijk in de dure feestmaanden. Om dit te voorkomen hebben we
aangedrongen op het vroegtijdig bespreken van het concept jaarverslag en de
voorlopige begroting. Dit hebben we in juni gedaan, zodat deze in september definitief
zijn en dan ook gelijk de inning kan plaatsvinden. • Elke school moet een Risico-
Inventarisatie en -Evaluatie hebben (RI&E). Voor een KWS is een nieuwe inventarisatie
en plan en aanpak opgesteld. De personeelsgeleding heeft hiermee ingestemd. In de
MR staat de voortgang van het plan van aanpak twee keer per jaar op de agenda. • De
formatie is elk jaar een puzzel. We hebben meegedacht over de verschillende
scenario’s. De personeelsgeleding heeft ingestemd met het formatieplan. • De
personeelsgeleding heeft ingestemd met het werkverdelingsplan na een raadpleging
onder collega’s. • We stemden nog niet in met de schoolgids. Een deel van onze
feedback was nog niet verwerkt op ons laatste overleg op 27 juni (o.a. het gebruik van
jargon en het toevoegen van informatie over de MR). Aan het begin van het nieuwe
schooljaar controleren we of de wijzigingen alsnog verwerkt zijn.

Advies • Naar aanleiding van de RI&E hebben we geadviseerd over de communicatie
met ouders bij calamiteiten. Een aandachtspunt is dat één personeelslid
verantwoordelijk moet zijn voor de snelle en zorgvuldige communicatie naar ouders. En
ander aandachtspunt is de opvangplek van de kinderen bij calamiteiten. Waar gaan ze
bijv. naar toe bij brand en slecht weer?

Informatie • Vorig schooljaar is samen met de OR het idee ontstaan ouderpanels te
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organiseren. Het doel is om als school, MR en OR beter te snappen wat er leeft onder
ouders en gebruik te maken van hun ideeën. Als MR vertegenwoordigen we de ouders,
dus dit is voor ons heel belangrijk. Er zijn dit schooljaar twee ouderpanels
georganiseerd: o De eerste ging over de lessen van onderwijs op afstand tijdens de
lockdowns. Welke lessen kunnen we leren voor een nieuwe lockdown, maar ook voor
het reguliere onderwijs? o De tweede ging over het thema ‘Eens een klas, altijd een
klas?’. Dit was altijd het devies binnen de KWS, maar verandering biedt kansen en is
soms noodzakelijk. In de nieuwsbrieven van de KWS zijn verslagen gepubliceerd van
deze avonden. Een derde ouderavond (over ouderbetrokkenheid) stond gepland voor
juni, maar kon door een overdaad aan activiteiten niet doorgaan. Deze wordt verplaatst
naar het najaar van 2022. • De school heeft een protocol voor onderwijs tijdens een
lockdown, dus onderwijs aan volledige klassen die thuis zitten. We hebben echter ook
aandacht gevraagd voor leerlingen die langdurig thuis in quarantaine zitten vanwege
besmettingen in het gezin, terwijl de klas op school les krijgt. We zagen dat dit in veel
situaties goed is opgepakt. • De school maakt elk jaar een jaarplan. Als MR houden we
een vinger aan de pols. We kijken of er inhoudelijke onderwerpen zijn die van belang zijn
voor kinderen, ouders en/of personeel, maar ook of het proces goed gevolgd wordt.
Wordt het plan uitgevoerd en geëvalueerd? Regelmatig hebben we dit op de agenda
gezet. Het is goed om te zien dat er focus is, dat er resultaten worden bereikt en dat de
personeelsleden positief zijn over de manier van werken. Wel vragen we aandacht voor
de tijdsdruk, er zijn veel vernieuwingen tegelijkertijd. De school heeft dit ter harte
genomen en nog meer focus aangebracht. • We hebben in december de begroting van
de KWS besproken en hadden geen op- of aanmerkingen. • Het personeelstekort was
afgelopen jaar ook op de KWS merkbaar. In de MR bespraken we hoe het personeel
hiermee omgaat en we spraken onze waardering uit voor hoe het team met elkaar tot
goede oplossingen komt. • De MR moet instemmen met verandering van schooltijden.
Een wijziging speelde niet dit schooljaar, maar gaat waarschijnlijk wel in de toekomst
spelen. PCBO heeft als stip op de horizon om op alle scholen vijf gelijke schooldagen te
introduceren. We zijn door de directeur uitgebreid geïnformeerd over deze plannen en
over het begrotingsproces m.b.t. de formatie. De eventuele instemming vindt plaats in de
GMR.

De MR • Om meer structuur aan te brengen in de werkzaamheden van de MR hebben
we een jaarplanning opgesteld. Hierin staan: o De onderwerpen die we volgens de wet
moeten behandelen. Deze onderwerpen komen jaarlijks terug en vaak in dezelfde
periode. Met de jaarplanning zorgen we dat we die onderwerpen niet over het hoofd
zien. o Onderwerpen die specifiek voor het lopende schooljaar staan. De jaarplanning is
zo opgesteld dat deze bij het nieuwe schooljaar eenvoudig geüpdatet kan worden. •
Communicatie: regelmatig verscheen in de nieuwsbrief van de KWS een kort stukje van
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de MR. Komend jaar willen we dit nog frequenter doen. • In juni 2020 nam de volledige
oudergeleding afscheid van de MR. Drie nieuwe ouders traden tot de MR toe. Zo’n grote
wijziging is onwenselijk. Om de continuïteit te waarborgen hebben we de
zittingstermijnen van de MR-leden aangepast. Het is nu zo geregeld dat elk jaar twee
leden aftreden, uit de ouder- en de personeelsgeleding. Elk jaar vers bloed dus. Nelleke
en Remco nemen na dit jaar afscheid van de MR. De nieuwe zittingstermijnen zijn: o
Ouders: � Remco Bakker (juni 2022) � Wieteke Jansen (juni: 2023) � Judith Wegman-
Veldman (juni: 2024) o Personeel: � Nelleke Hogendoorn (juni 2022) � Sanne Gerritsen
(juni 2023) � Gerdien Mellema (juni 2024) Deze zijn ook vastgelegd in het reglement. •
Voor het schooljaar 2022-2023 zullen twee nieuwe leden (één vanuit de ouders, één
vanuit het personeel) starten binnen de MR. Het werven van ouders blijft een lastig punt.
Uiteindelijk was er één aanmelding (David Schouten Van Der Velden) en was het
organiseren van verkiezingen niet nodig. Ook vanuit het personeel is een aanmelding
gekomen (Irene Geurtz-Jeeninga). De MR is komend jaar dus op volle sterkte. • We
hebben overleg gehad met Annemarie Lindenhovius. Zij is de contactpersoon voor de
KWS binnen de GMR. • We sloten het jaar af met een terug- en vooruitblik met de
directeur. We waarderen de openheid vanuit de school. We worden vroegtijdig betrokken
en krijgen alle informatie. Als MR houden we met name toezicht op het proces bij het tot
stand komen van beleid. We gaan kijken hoe we ook bij de creatie een rol kunnen
spelen. Om de samenwerking nog meer te stroomlijnen gaan we vooraf de jaarplanning
communiceren, zodat we het overleg beter kunnen voorbereiden en ook beter de
uitkomsten van het overleg kunnen terugkoppelen.

 

Nut een noodzaak van de Medezeggenschapsraad Iedere school heeft verplicht een
MR. Dat is vastgelegd in de wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een
orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging
van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de
school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen en vernieuwingen in het
onderwijs, geldbesteding, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op
school en de inzet en raadpleging van ouders in het onderwijs. De wet schrijft precies
voor op welke gebieden de directie van de school de MR om advies of instemming moet
vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming
betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft
instemming van de MR nodig op een aantal zaken te regelen, zoals het schoolplan,
formatieplan en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast
de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een
kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
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Samenstelling van de MR De MR bestaat uit een afvaardiging van ouders en
leerkrachten, te weten: 3 leerkrachten en 3 ouders. • Namens de leerkrachten zijn dit in
het schooljaar 2021-2022: Nelleke Hogendoorn-Kooiman, Sanne van Werven-Gerritsen
en Gerdien Mellema-Kolkman • Namens de ouders zijn dit in het schooljaar 2021-2022:
Judith Wegman – Veldman, Wieteke Jansen en Remco Bakker (voorzitter)

Naast de formele leden van de MR bestaat er de mogelijkheid dat de directeur
aanschuift bij een vergadering als vertegenwoordiger van de directie van de KWS.

Vergaderingen De MR van de KWS vergadert eens in de 6-8 weken. De notulen van de
MR zijn voor iedere leerkracht en ouder beschikbaar en opvraagbaar via de MR-leden.

Overig Voortgang parkeren op eigen terrein en vernieuwen
schoolplein ligt bij PCBO en gemeente. We verwachten in
mei 2022 een nieuw plan bij de gemeente in te dienen.

Februari 2022: Plan parkeren op het plein wordt verder uitgewerkt door Eelco. We
kunnen opnieuw meedoen met de subsidie-aanvraag in mei 2022. Team en
leerlingenpanel zijn reeds betrokken.

Juni 2022: Plan is ingediend. Eind juni krijgen we de uitslag via de gemeente.
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