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Aanleiding
Het kabinet heeft in februari 2021 de contouren van een nationaal Programma Onderwijs bekend gemaakt

(17-02-2021). Het doel van dit programma is om leerlingen te helpen bij het tot bloei brengen van hun gaven en
talenten, ondanks de Coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het onderwijs. De gevolgen van de Coronacrisis
en de genomen maatregelen trekken een zware wissel op de leerlingen in de jaren 2019-2020 en 2020-2021
(lockdowns), en vanzelfsprekend ook op de leraren en de ouders. Veel leerlingen hebben een leervertraging of
leerachterstanden opgelopen. Leerachterstanden in die zin, dat de leerlingen zonder de lockdowns in veel gevallen
verder waren geweest in hun cognitieve ontwikkeling. Ook de sociale ontwikkeling en het mentaal welbevinden

heeft bij veel leerlingen te lijden (gehad) onder de situatie. Tenslotte hebben de schoolsluitingen meer dan
waarschijnlijk –zo blijkt uit onderzoek- negatieve effecten op de kansengelijkheid.

Het nationaal Programma Onderwijs bestaat uit maatregelen om verdere vertraging en grotere achterstanden te
voorkomen, en om deze waar mogelijk zo snel mogelijk in te halen. De maatregelen starten per direct (februari

2021) en kennen een looptijd van twee-en-een-half jaar, tot en met het cursusjaar 2022-2023. De overheid wil
scholen ondersteunen (budget 8,5 miljard) en de ontwikkelingen op de scholen monitoren om bij te stellen als dat

nodig is. Het Programma Onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van leerlingen: op de cognitieve ontwikkeling,

op de sociale en persoonlijke ontwikkeling en op het mentale welbevinden. De overheid wijst erop, dat de scholen
met name aandacht zullen moeten besteden aan de meest kwetsbare leerlingen, aan de leerlingen met de grootste

achterstanden. Scholen die veel leerlingen hebben met een hoog risico op achterstanden krijgen extra middelen
en extra ondersteuning.

Het nationaal Programma Onderwijs van de overheid moet vertaald worden op schoolniveau: wij zullen zelf een

plan moeten opstellen en (bij onze leerlingen) passende maatregelen moeten treffen. De overheid verwacht van

ons een School Programma (looptijd twee-en-een-halfjaar) waarin we de (eventuele) cognitieve, sociale en

executieve achterstanden in beeld brengen en analyseren. Deze analyse is het uitgangspunt voor onze maatregelen
in de komende twee-en-een-half jaar en een voorwaarde voor het ontvangen van middelen.

Wij willen eerst in kaart brengen waar de leerlingen staan in hun leerontwikkeling, in hun sociale ontwikkeling en

hun mentaal welbevinden. Vervolgens is het uitgangspunt, dat de leraren in beginsel het normale programma

aanbieden. Het School Programma geeft inzicht in de extra impulsen, de extra ondersteuning en extra begeleiding
die wij willen aanbieden. Te denken valt daarbij aan Groei-uren, Ontwikkeluren of zelfs weken. Enerzijds zullen

deze extra uren en weken focussen op de groep als geheel, maar anderzijds vragen deze extra’s om maatwerk,
om differentiatie. En deze extra’s kunnen zich richten op cognitief leren, op de sociale ontwikkeling, op welbevinden
en op alle mogelijke en denkbare aspecten van onderwijs. Daarom vraagt ons School Programma vooral om
creativiteit en empathisch vermogen van de leraar. De leraar zal moeten inschatten wat de groep nodig heeft, wat

een subgroepje nodig heeft en/of wat die ene leerling nodig heeft. We vertrouwen op de professionaliteit van onze
leraren daar waar het gaat om het maken van de juiste keuzes.

In dit document wordt achtereenvolgens ingegaan op de leerlingpopulatie (hoofdstuk 1), het jonge kind (hoofdstuk
2), cognitieve ontwikkeling op schoolniveau (hoofdstuk 3), cognitieve ontwikkeling op groepsniveau (hoofdstuk 4),

ambities referentieniveaus (hoofdstuk 5), sociale emotionele ontwikkeling (hoofdstuk 6), leerkrachthandelen
(hoofdstuk 7), korte samenvatting van de actiepunten (hoofdstuk 8), evaluatie jaarplan 2020-2021 (hoofdstuk 9)
en er wordt afgesloten met een beschrijving van onze werkwijze en afstemming met het team (hoofdstuk 10).
Team Agnietenschool | 21-06-2021
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1

Leerlingpopulatie

Om een beeld te krijgen van onze school hebben we de zogenaamde CBS-gegevens in kaart gebracht. Daardoor
krijgen we een eerste indruk van onze leerlingenpopulatie.

1.1

De schoolweging

De schoolweging is een getal tussen 20 en 40. Hoe hoger de score, hoe lager de verwachte resultaten van de

leerlingen en hoe meer belemmerende factoren. Hoe lager de score, hoe hoger de verwachte resultaten van de
leerlingen en hoe meer bevorderende factoren. Om een indicatie te geven:
•
•
•
•
•

Schoolweging tussen 36 en 40: zeer hoog
Schoolweging tussen 32 en 36: hoog

Schoolweging tussen 28 en 32: gemiddeld
Schoolweging tussen 24 en 28: laag

Schoolweging tussen 20 en 24: zeer laag

Het spreidingsgetal is een getal tussen 3 en 9. Hoe hoger de score, hoe heterogener de leerlingenpopulatie. En
vice versa: hoe lager, hoe homogener de leerlingenpopulatie. Om een indicatie te geven:
•
•
•
•
•
•

Spreiding tussen 8 en 9: zeer hoog
Spreiding tussen 7 en 8: hoog

Spreiding tussen 6 en 7: gemiddeld – hoog
Spreiding tussen 5 en 6: gemiddeld – laag
Spreiding tussen 4 en 5: laag

Spreiding tussen 3 en 4: zeer laag

Schooljaar

Schoolweging

Categorie

Spreiding

2018-2019

28,56

28-29

5,42

2019-2020

28,20

28-29

5,11

2020-2021

28,01

28-29

5,73

Gem schoolweging

Gem. categorie

3 schooljaren

3 schooljaren

28,26

28-29

18/19 – 20/21

18/19 – 20/21

Open data van de Inspectie van het Onderwijs berekent door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
In bovenstaande tabel is te zien dat de Agnietenschool een gemiddelde schoolweging heeft van 28,26 op basis
van de afgelopen 3 schooljaren, waarbij er sprake is van een gemiddelde categorie 28-29. Op basis van deze
gegevens kan worden aangenomen dat de Agnietenschool een gemiddelde populatie heeft met een gemiddeld –

laag spreidingsgetal. Het is dan ook aannemelijk dat van de Agnietenschool gemiddelde resultaten verwacht mogen
worden.
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2

Het jonge kind

In de groepen 1 en 2 signaleren wij leerlingen die te lijden hebben gehad onder het thuisonderwijs in de periode
van de lockdowns. De leraren in deze groepen hebben met behulp van observaties van, en gesprekken met de

leerlingen vastgesteld welke leerlingen een (zorgwekkende) stagnatie laten zien in hun ontwikkeling. We
onderscheiden daarbij lichte en grote “zorgen”. In de tabel geven we de aantallen leerlingen per groep.

Vanzelfsprekend beschikken we over een overzicht met de namen van deze leerlingen en zullen we gepaste
interventies vaststellen om de opgetreden stagnaties te herstellen.

2.1

Leerlijnen jonge kind

In de groepen 1 en 2 werken we met de Leerlijnen jonge kind die geregistreerd worden in het leerlingvolgsysteem
ParnasSys. De verschillende leerlijnen zijn geclusterd in voer leergebieden:
1.

Motoriek

3.

Taal

2.
4.

Rekenen
Spel

Elke leerlijn is opgedeeld in leerdoelen met een oplopende moeilijkheidsgraad. We hebben de leerlingprofielen van

de leerlingen in groep 1 en 2 gebruikt om vast te stellen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Op
basis daarvan hebben we mogelijke actiepunten vastgesteld.

2.2

Analyse leerlijnen jonge kind

Aantal kinderen dat extra ondersteuning nodig heeft in 2021-2022
Domein

Leerjaar 1: aantal kinderen

Leerjaar 2: aantal kinderen

Motoriek

1

1

Rekenen

2

1

Taal

2

1

Spel
•
•

1
tevreden, 95% van de doelen behaald

overgang 2 naar 3 goed in beeld. Risico’s zitten vooral in gedrag/werkhouding en kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong (HB)

2.3
•

Actiepunten leerlijnen jonge kind

Zicht op ontwikkeling verder aanscherpen; een zorgplanning in de dag/weekplanning zodat de korte
zorgcyclus zichtbaar is en in het dagelijks handelen terugkomt/aangescherpt wordt.

•

Differentiatie in aanbod. Niveau groepen paars (verrijking) en geel (intensief) zichtbaar in de
dag/weekplanning.

•

afstemming in de organisatie/instructies (kleine kring, niveau, jaargroep, hele groep, individueel).
Preteaching en afterteaching (bv. herhaalde instructie in kleine kring of individueel)

•
•

Werken met een weektaak, ook doorgaande lijn naar groep 3

didactisch handelen versterken, lesdoel benoemen, reflecteren op het lesdoel en op proces, werken
met EDI. Feedback geven op aanpak/strategie, vragen stellen.

•

werken met parnassysleerlijnen verder verdiepen. 2 bijeenkomsten met Parnassysacademie.
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3

Cognitieve ontwikkeling op schoolniveau

De ontwikkeling van de leerlingen wordt op onze school gevolgd met behulp van methodegebonden

(methodetoetsen) en methode-onafhankelijke toetsen (Cito). Om de ontwikkeling van de groepen en de individuele

leerlingen in beeld te brengen, gebruiken we het leerlingvolgsysteem ParnasSys. In dit hoofdstuk maken we de

behaalde tussenresultaten inzichtelijk voor de onderdelen Rekenen en wiskunde (RW), Begrijpend lezen (BL),
Technisch lezen en Spelling (SP).

3.1

Analyse cognitieve ontwikkeling schoolniveau

Hieronder wordt een analyse weergegeven van de cognitieve ontwikkeling op schoolniveau. Deze analyse is tot
stand gekomen op basis van de input van de groepsleerkrachten.
Rekenen:
-

De juiste strategieën aanbieden vraagt aandacht op schoolniveau.

Vooral de sterkere kinderen profiteren onvoldoende van het aanbod. Zij groeien minder dan
gemiddeld.

Gebruik van koersplannen zorgen voor verbetering in de middellange zorgcyclus

Onderliggend in de Leonardo groepen is de negatieve levenshouding en/of mindset ontwikkeling

Begrijpend lezen:
-

Aanpassingen in aanbod gericht op referentieniveaus en hoge verwachtingen hebben, heeft in groep 4-8

-

Aanbod is in de meeste leerjaren goed voor een gewenst resultaat. In groep 3 heeft dit interventies

effect gehad. (o.a. tekstenkringen)

nodig gezien de geringe ontwikkeling bij een groot deel van deze groep. Onderliggend is hier de

onvoldoende ontwikkeling op het gebied van technisch lezen in deze groep. (zie analyse technisch
-

Spelling:

lezen)

Vooral de sterkere kinderen profiteren onvoldoende van het aanbod. Zij groeien minder dan
gemiddeld.

-

Aanbieden van een belangrijke spellingafspraak in de Leonardo groepen vraagt aandacht (afspraak

-

Inzet JS dictees heeft in alle groepen effect gehad. Klassenmanagement is onderliggend in de

petten/rokken en ramen/muren)

groepen waar onvoldoende resultaat te zien is (groep 3-4)

Technisch lezen:
-

Aanbod is in de meeste leerjaren goed voor een gewenst resultaat. In groep 3-4 heeft dit
interventies nodig gezien de geringe ontwikkeling bij een groot deel van deze groepen.
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3.2

Actiepunten cognitieve ontwikkeling schoolniveau

Rekenen:
-

Instructievaardigheden volgens het EDI-model bij leerkrachten vergroten

-

Werken met contextsommen als voorbereiding op vraagstelling van CITO

-

Doorgaande leerlijn van aanbod strategieën borgen.

Verrijkingsaanbod met doorgaande leerlijn en passend klassenmanagement op schoolniveau
neerzetten. (inzetten op differentiatie)

Meer structurele inzet op positieve levenshouding en ontwikkeling van growth mindset bij de
Leonardo groepen

Begrijpend lezen:
-

Verrijkingsaanbod met doorgaande leerlijn en passend klassenmanagement op schoolniveau

-

Tekstenkring in alle groepen inzetten waarbij verschillende tekstsoorten aan bod komen

Spelling:

neerzetten.

Aanbod gericht op de leerlijnen borgen
CITO vraagstelling wekelijks oefenen

-

Spellingafspraak petten/rokken en ramen/muren aanbieden, passend bij wat de doelgroep hierin nodig

-

Directe feedback op aanpak en werkhouding mbv didactisch coachen

-

heeft.

Aanpak van JS-methodiek op schoolniveau afstemmen

Technisch lezen:
-

Koersplan technisch lezen is nodig voor de middellange zorgcyclus en om daarbij de juiste

-

Groep 3-4 een eigen plan van aanpak

interventies te starten, evalueren en bij te stellen.
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4

Cognitieve ontwikkeling op groepsniveau

Om een goed beeld te krijgen van mogelijke leerachterstanden en/of vertragingen, hebben we de uitslagen van

de M-toets (2019-2020) vergeleken met de E-toets (2019-2020)/de B-toets (2020-2021), de M-toets van 2020-2021
en de E-toets van 2020-2021.

4.1

Analyse opbrengsten op groepsniveau

4.1.1

Leonardo-onderwijs aanbod

Zeeleeuwen
leerjaar 4:
Rekenen,

De resultaten van de CITO laten een ander beeld zien dan de methodetoetsen. De methodetoetsen laten zien dat

de hiaten van de strategieën met de extra begeleiding vanuit de Coronagelden zijn weggewerkt. Dit is zichtbaar
in het aantal sleepdoelen van de kinderen. Dit is nog niet zichtbaar in de CITO resultaten

Bij 1 kind speelt spanning rondom de toets een rol. 1 kind is gestart en heeft eerst mindset te ontwikkelen,

waarna we kunnen bepalen welk niveau hij bij ons verder doorstart. Dit wordt start nieuwe schooljaar bepaald in
samenspraak met ouders. 1 van de kinderen is net zonder begeleiding nu volledig naar school na periode van

thuiszitten en kan meer groeien dan dat hij nu doet. De vraagstelling van redactiesommen hebben onvoldoende
aandacht gehad is zichtbaar omdat deel 2 van rekenen overduidelijk een ander beeld laten zien dan deel 1.
(voorlezen en zelfstandig maken) Kinderen die wat minder grote groei laten zien dan verwacht is passend vanuit

de vorige analyse: er is meer aandacht geweest voor de leerprocessen wat dan eerst “negatief” zichtbaar wordt
in de resultaten, maar wat nodig is om daarna de stijgende lijn weer te gaan maken.
Begrijpend lezen,

Grote groei is zichtbaar door andere aanpak de afgelopen periode. Het aanscherpen van de doelen vanuit de
referentieniveaus. Het aanbod hierop ontwerpen en aanbieden heeft er ook voor gezorgd dat de motivatie is

vergroot, wat ook zeker effect heeft op de resultaten. Er is hierbij gebruik gemaakt van NieuwsbegripXL en
toekomstkunde en de ‘leerlijnen in het basisonderwijs”. Deze zijn vanuit het HB overleg aangestuurd, geevalueerd

en bijgestuurd. Kinderen geven hier bij hun eigen analyse op terug dat ze nu teksten lezen, nut meer inzien

en daardoor Cito begrijpend lezen ook anders aanpakken. 1 van de kinderen moet nog nivaubepaling voor
gedaan worden, zie hierboven bij rekenen al beschreven.
Spelling,

Passende groei is zichtbaar. Goede inzet weer van strategiekaart, Quizlet en oefenprogramma
“spellingoefenen.nl na thusiwerkperiode heeft een effect.

9 | 50

Technisch lezen,

Met de minimale tijd die er besteed is aan lezen is de vooruitgang naar verwachting. Waar de resultaten bij 3
kinderen achter blijven is de analyse (zelfde woordrijen laten lezen zonder dat de stopwatch in beeld is laten

lezen gaf een ander resultaat) dat tijdsdruk een factor is die het resultaat bepaalt. Dat wordt nu met oefenen
op school opgepakt en zal naar verwachting voor een stijgende lijn zorgen. 1 van de kinderen moet nog

nivaubepaling voor gedaan worden, zie hierboven bij rekenen al beschreven. Deze ontwikkeling in groep 4 is
voor ons een bekende ontwikkeling en zetten we in ons aanbod ook op in
leerjaar 5:
Rekenen,

1 van de kinderen heeft een zorgelijke thuissituatie waarbij er een OTS is afgegeven. Dit is terug te zien in

zijn resultaten. 1 van de kinderen gaat na dit jaar starten op VHB onderwijs in Dronten en sinds hij dat weet

is zijn ontwikkeling gestagneerd. 1 van de kinderen is na een doublure op de vorige school bij ons omwille
van haar welbevinden weer versnels. Dit heeft een positief effect op haar welbevinden gehad, maar nog niet

voldoende op niveau gezien haar resultaten. Wij bieden een rekeninstructie aan van een kwartier. Deze is

gericht op aanbieden van strategie. Hier kunnen we samen kritisch naar kijken of we hier het maximale uithalen
op het gebied van leerkrachtgedrag.
Begrijpend lezen,

1 van de kinderen heeft een zorgelijke thuissituatie waarbij er een OTS is afgegeven. Dit is terug te zien in
zijn resultaten. 1 van de kinderen gaat na dit jaar starten op VHB onderwijs in Dronten en sinds hij dat weet

is zijn ontwikkeling gestagneerd. 1 van de kinderen is na een doublure op de vorige school bij ons omwille
van haar welbevinden weer versnels. Dit heeft een positief effect op haar welbevinden gehad, maar nog niet

voldoende op niveau gezien haar resultaten. Het aanscherpen van de doelen vanuit de referentieniveaus. Het

aanbod hierop ontwerpen en aanbieden heeft er ook voor gezorgd dat de motivatie is vergroot, wat ook zeker
effect heeft op de resultaten. Er is hierbij gebruik gemaakt van NieuwsbegripXL en toekomstkunde en de
‘leerlijnen in het basisonderwijs”. Deze zijn vanuit het HB overleg aangestuurd, geevalueerd en bijgestuurd.

Kinderen geven hier bij hun eigen analyse op terug dat ze nu teksten lezen, nut meer inzien en daardoor Cito

begrijpend lezen ook anders aanpakken. 1 van de kinderen laat onvoldoende groei zien. Een verlengde instructie
waarbij de check op de strategie gedaan moet worden is nodig om ervoor te zorgen dat ze niet haar eigen
strategie blijft gebruiken. (laatste stuk van mindsetfase ontwikkeling is hier nog zichtbaar)
Spelling

1 van de kinderen heeft een zorgelijke thuissituatie waarbij er een OTS is afgegeven. Dit is terug te zien in
zijn resultaten. 1 van de kinderen gaat na dit jaar starten op VHB onderwijs in Dronten en sinds hij dat weet

is zijn ontwikkeling gestagneerd. 1 van de kinderen is na een doublure op de vorige school bij ons omwille
van haar welbevinden weer versneld. Dit heeft een positief effect op haar welbevinden gehad, maar nog niet

voldoende op niveau gezien haar resultaten. Goede inzet weer van strategiekaart, Quizlet en oefenprogramma
“spellingoefenen.nl na thusiwerkperiode heeft een effect. Bij de analyse is zicthbaar dat afspraak 18 en 19
(korte en lange klank) opvallend vaak niet voldoende beheersd worden.
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Technisch lezen

1 van de kinderen heeft een zorgelijke thuissituatie waarbij er een OTS is afgegeven. Dit is terug te zien in
zijn resultaten. 1 van de kinderen gaat na dit jaar starten op VHB onderwijs in Dronten en sinds hij dat weet

is zijn ontwikkeling gestagneerd. 1 van de kinderen laat een IV score zien met het zien van de tijd en als je
deze weghaalt, is het resultaat voldoende.
leerjaar 6:
Rekenen,

Voldoende groei zichtbaar bij alle kinderen. Gebruik van strategieschrift is belangrijk voor deze ontwikkeling.

2 van de kinderen zijn net zonder begeleiding nu volledig naar school na periode van thuiszitten en kunnen

meer gaan groeien dan dat zij nu doen, maar op dit moment het maximale. 1 van de kinderen heeft op dit
moment met een negatieve levenshoudingen dit is zichtbaar in de resultaten. Wij bieden een rekeninstructie

aan van een kwartier. Deze is gericht op aanbieden van strategie. Hier kunnen we samen kritisch naar kijken
of we hier het maximale uithalen op het gebied van leerkrachtgedrag.
Begrijpend lezen,

2 van de kinderen zijn net zonder begeleiding nu volledig naar school na periode van thuiszitten en kunnen

meer gaan groeien dan dat zij nu doen, maar op dit moment het maximale. 1 van de kinderen heeft op dit
moment met een negatieve levenshoudingen dit is zichtbaar in de resultaten. Het aanscherpen van de doelen
vanuit de referentieniveaus is uitgewerkt en ingezet. Het aanbod hierop ontwerpen en aanbieden heeft er ook

voor gezorgd dat de motivatie is vergroot, wat ook zeker effect heeft op de resultaten. Er is hierbij gebruik
gemaakt van NieuwsbegripXL en toekomstkunde en de ‘leerlijnen in het basisonderwijs”. Deze zijn vanuit het
HB overleg aangestuurd, geevalueerd en bijgestuurd. Kinderen geven hier bij hun eigen analyse op terug dat

ze nu teksten lezen, nut meer inzien en daardoor Cito begrijpend lezen ook anders aanpakken. Bij 1 van de
kinderen is de ontwikkeling niet zichtbaar.
Spelling

2 van de kinderen zijn net zonder begeleiding nu volledig naar school na periode van thuiszitten en kunnen

meer gaan groeien dan dat zij nu doen, maar op dit moment het maximale. 1 van de kinderen heeft op dit
moment met een negatieve levenshoudingen dit is zichtbaar in de resultaten. Goede inzet weer van
strategiekaart, Quizlet en oefenprogramma “spellingoefenen.nl na thusiwerkperiode heeft een effect.
Technisch lezen

2 van de kinderen zijn net zonder begeleiding nu volledig naar school na periode van thuiszitten en kunnen

meer gaan groeien dan dat zij nu doen, maar op dit moment het maximale. 1 van de kinderen heeft op dit
moment met een negatieve levenshoudingen dit is zichtbaar in de resultaten. Verder zien we de gewenste
groei bij de andere kinderen.
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Zeeotters
leerjaar 6:
Rekenen,

Alle kinderen laten voldoende groei zien. Na de thuiswerkperiode is er extra ingezet op de hiaten van de
strategien die niet voldoende zijn ingezet tijdens het thuiswerken. De strategieen zijn nu aangeboden, maar

nog niet maximaal ingeoefend. Wij bieden een rekeninstructie aan van een kwartier. Deze is gericht op
aanbieden van strategie. Hier kunnen we samen kritisch naar kijken of we hier het maximale uithalen op het
gebied van leerkrachtgedrag.
Begrijpend lezen,

Bij alle kinderen een groei zichtbaar. Grote groei is bereikt door andere aanpak de afgelopen periode. Het

aanscherpen van de doelen vanuit de referentieniveaus. Het aanbod hierop ontwerpen en aanbieden heeft er
ook voor gezorgd dat de motivatie is vergroot, wat ook zeker effect heeft op de resultaten. Er is hierbij gebruik
gemaakt van NieuwsbegripXL en toekomstkunde en de ‘leerlijnen in het basisonderwijs”. Deze zijn vanuit het
HB overleg aangestuurd, geevalueerd en bijgestuurd. Kinderen geven hier bij hun eigen analyse op terug dat
ze nu teksten lezen, nut meer inzien en daardoor Cito begrijpend lezen ook anders aanpakken.
Spelling

Voldoende groei bij alle kinderen. Goede inzet weer van strategiekaart, Quizlet en oefenprogramma
“spellingoefenen.nl na thusiwerkperiode heeft een effect. Bij de analyse is wel zicthbaar dat afspraak 18 en 19
(korte en lange klank) opvallend vaak niet voldoende beheersd worden.
Technisch lezen

1 kind haalt niet het voldoende niveau. Onderliggend is dat de vaardigheid organiseren voor haar aandacht
vraagt waardoor het oefenmateriaal effectiever ingezet kan gaan worden.
leerjaar 7:
Rekenen,

Niet bij alle kinderen voldoende groei te zien. Bij 1 van de kinderen is er tijdens thuiswerkperiode sprake
geweest van “uitval” door psychische problemen en nu worden de hiaten wel weer opgepakt na eerst gewerkt
te hebben aan een positieve levenshouding, maar is nu nog onvoldoende resultaat te zien in CITO resultaat.

Bij 2 van de kinderen is de aanpak van de CITO toets met veel weerstand en nu ingang zichtbaar om hier te
werken aan leerhouding. Bij 1 van de kinderen gaan we start nieuw schooljaar uitsluiten of er sprake is van

een onderliggend rekenprobleem. (dit kan nu omdat de mindsetontwikkeling voldoende is) Wij bieden een

rekeninstructie aan van een kwartier. Deze is gericht op aanbieden van strategie. Hier kunnen we samen
kritisch naar kijken of we hier het maximale uithalen op het gebied van leerkrachtgedrag.
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Begrijpend lezen,

Bij 1 van de kinderen is er tijdens thuiswerkperiode sprake geweest van “uitval” door psychische problemen en

nu worden de hiaten wel weer opgepakt na eerst gewerkt te hebben aan een positieve levenshouding, maar
is nu nog onvoldoende resultaat te zien in het CITO resultaat. Bij 2 van de kinderen is de aanpak van de
CITO toets met veel weerstand en nu ingang zichtbaar om hier te werken aan leerhouding. Alle andere kinderen
hebben een meer dan voldoende groei laten zien.

Grote groei is bereikt door andere aanpak de afgelopen

periode. Het aanscherpen van de doelen vanuit de referentieniveaus. Het aanbod hierop ontwerpen en aanbieden

heeft er ook voor gezorgd dat de motivatie is vergroot, wat ook zeker effect heeft op de resultaten. Er is hierbij
gebruik gemaakt van NieuwsbegripXL en toekomstkunde en de ‘leerlijnen in het basisonderwijs”. Deze zijn
vanuit het HB overleg aangestuurd, geevalueerd en bijgestuurd. Kinderen geven hier bij hun eigen analyse op
terug dat ze nu teksten lezen, nut meer inzien en daardoor Cito begrijpend lezen ook anders aanpakken.
Spelling

Bij 1 van de kinderen is er tijdens thuiswerkperiode sprake geweest van “uitval” door psychische problemen en

nu worden de hiaten wel weer opgepakt na eerst gewerkt te hebben aan een positieve levenshouding, maar
is nu nog onvoldoende resultaat te zien in CITO resultaat. Bij 2 van de kinderen is de aanpak van de CITO
toets met veel weerstand en nu ingang zichtbaar om hier te werken aan leerhouding.
Technisch lezen

1 van de kinderen heeft veel weerstand naar deze CITO toets, wel AVI plus gelezen en belemmert hem niet
op dit moment. Aandacht gaat bij dit kind eerst naar andere vakgebieden en mindsetontwikkeling.
Zeesterren
leerjaar 7:
Rekenen,

1 van de kinderen gaat groep 9 doen waarbij ze de lesstof van groep 8 aangeboden krijgt. 2 van de kinderen

ervaart spanning bij het maken van de toets. Wij bieden een rekeninstructie aan van een kwartier. Deze is

gericht op aanbieden van strategie. Hier kunnen we samen kritisch naar kijken of we hier het maximale uithalen
op het gebied van leerkrachtgedrag. Er ontstaan teveel sleepdoelen die aan de voorkant vragen om een goede
instructie.

Begrijpend lezen,

2 van de kinderen ervaart spanning bij het maken van de toets. Alle kinderen maken een goede ontwikkeling

door en 3 kinderen meer dan de gemiddelde vaardigheidsgroei. Grote groei is bereikt door andere aanpak de

afgelopen periode. Het aanscherpen van de doelen vanuit de referentieniveaus. Het aanbod hierop ontwerpen
en aanbieden heeft er ook voor gezorgd dat de motivatie is vergroot, wat ook zeker effect heeft op de
resultaten. Er is hierbij gebruik gemaakt van NieuwsbegripXL en toekomstkunde en de ‘leerlijnen in het

basisonderwijs”. Deze zijn vanuit het HB overleg aangestuurd, geevalueerd en bijgestuurd. Kinderen geven hier

bij hun eigen analyse op terug dat ze nu teksten lezen, nut meer inzien en daardoor Cito begrijpend lezen
ook anders aanpakken.
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Spelling

2 van de kinderen ervaart spanning bij het maken van de toets. Zij laten niet de voldoende groei zien.

1 van de kinderen zit in mindsetfase 3 en laat een grote groei zien, zonder dat we het aanbod hebben
aangepast. Aanpak met strategiekaart en Quizlet laat nog niet voldoende resultaat zien. De inoefening lijkt te
weinig te zijn.

Technisch lezen

7 van de 9 kinderen laat een goede score zien met het basisaanbod. 2 van de kinderen laat een voldoende
resultaat zien, maar kunnen doorgroeien naar een !! score. De winst is te halen op de aanpak van de DMT
en het omgaan met de tijdsdruk.

4.1.2

Dolfijnen

Regulier onderwijsaanbod

Groep 3 op alle vakken onvoldoende en een dalende trend, dit is niet passend bij de groep

•

ervaren leerkracht net voor de lockdown met pensioen

•

Leerjaar 3:
Rekenen

Op groepsniveau onvoldoende groei, dalende trend. De helft van de groep laat onvoldoende groei op vs niveau
zien.

Vooral ingezet op extra instructie/begeleide inoefening in kleine groepjes op de dagen dat er een co-

leerkracht was. Gewerkt aan contextsommen als voorbereiding op CITO vraagstelling, gebruik maken van een
stappenplan. Periode na lockdown geen koersplannen gemaakt om zicht op de ontwikkeling te krijgen. Hierdoor
onvoldoende in beeld waar kinderen op de leerlijn zaten en waar op ingezet moest worden.
Spelling

Op groepsniveau onvoldoende groei, dalende trend, meer dan de helft van de groep laat beneden gemiddelde

groei zien en zakt in niveau. Dit is niet passend bij het beeld dat we hebben. De planning van VLL is ook

hier gevolgd en wellicht is dit te snel gegaan en zijn de woordsoorten onvoldoende gememoriseerd bij vooral

de zwakke spellers. Opvallend is dat ook de sterke spellers (II/III) zakken in niveau. Er is dagelijks een dictee
aangeboden volgens de methodiek van JS schraven en vooral ook ingezet op het stappenplan bij het schrijven
(VLL). De ingezette interventies hebben niet het gewenste effect gehad.
Lezen

Meer dan de helft van de kinderen heeft de afgelopen periode (maart-juni) onvoldoende ontwikkeling
doorgemaakt. Dit waren al kinderen die in een III/IV score zaten. Een aantal kinderen zakt nu naar een V-

score (3 van de 9). De interventies die zijn ingezet, extra leesbegeleiding, 1 dag extra co-leerkracht, lezen in
kleine niveaugroepjes, heeft niet het gewenste effect gehad. De planning van VLL is weer gevolgd direct na

de lockdown, waardoor gemiddeld om de dag een nieuwe woordsoort wordt aangeleerd. Terugkijkend hadden
we meer tijd moeten nemen om de woordsoorten die onvoldoende gememoriseerd waren te herhalen vooral
voor de zwakke lezers. 1 lln met verlenging doet groep 3 voor de 2e keer maar leesontwikkeling is minimaal,
vermoeden van dyslexie.
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Begrijpend lezen:

Onvoldoende V score. Na de lockdown heeft groep 3 een leesachterstand opgelopen en we zien dat dit ook
invloed heeft gehad op de resultaten van BL.
Leerjaar 4
Rekenen

Op groepsniveau voldoende en boven landelijk gemiddelde maar de trend is dalend. Wel tevreden met dit
beeld want het is meer passend bij de groep. Aantal kinderen laat een negatieve groei zien, dit zijn kinderen

die in maart een I score hadden en nu een II of III score hebben die meer past bij het beeld wat we van ze
hebben. Een kind scoort lager dan verwacht, gesprek om te achterhalen of dit verklaard kan worden.
Spelling

Op groepsniveau bovengemiddeld en een stijgende trend, tevreden en passend bij het beeld. Dagelijkse dictees
en directe feedback op gebruik van de strategie, benoemen en uitleggen spellingafspraken hebben gewenste
effect.

Begrijpend lezen

Op groepsniveau bovengemiddeld en een stijgende trend. Het grootste deel van de groep groeit bovengemiddeld.
Passend beeld bij deze groep. Veel aandacht besteed aan lezen, leesmotivatie, hoge verwachtingen gesteld.
Technisch lezen

Op groepsniveau bovengemiddeld, maar een dalende trend. Bijna alle kinderen laten groei zien. Twee kinderen
vallen op, hebben negatieve groei en zakken in niveau, past niet bij het beeld wat we hebben. Aanbod is goed
geweest.

Walvissen
•
•

startende leerkracht in 3-jarige stampgroep (2e jaar)

grote groep 5 (13 lln) en 2 kleinere instructiegroepen 6 en 7

Leerjaar 5
Rekenen

Onvoldoende ontwikkeling op groepsniveau, dalende trend. Niet passend bij de groep. Kinderen hebben

onvoldoende geprofiteerd van het onderwijs. Dynamische groep, grote verschillen, groep heeft veel aansturing
nodig. Extra begeleiding heeft niet het gewenste effect gehad. Onvoldoende gebruik gemaakt van koersplannen,
te weinig zicht op waar kinderen staan op de leerlijn. Sterke rekenaars te weinig aandacht gedacht zijn
onvoldoende gegroeid.
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Spelling

Op groepsniveau beneden landelijk gemiddelde en een dalende trend. Gedragsregels en consequent naleven

hiervan is een vereiste voor deze groep om aan te blijven haken bij een instructie. Het beeld is niet passend
bij de groep. Er zit meer in. Er gaat veel tijd en aandacht naar ontwikkeling van gedrag, werkhouding, executieve
functies. Didactisch handelen en organisatie binnen de 3 jarige stamgroep kan beter.
Lezen

Gemiddelde groei, boven landelijk gemiddelde. Trend blijft gelijk. Meeste kinderen laten groei zien, hebben
geprofiteerd van het aanbod. Er zit nog wel meer in.
Begrijpend lezen

Op groepsniveau onvoldoende groei. Vooral sterke kinderen profiteren onvoldoende. Aanbod is niet passend
geweest. Te weinig differentiatie/afstemming in de instructielessen. Basishouding van deze groep is wisselend
en nog erg in ontwikkeling. Volgend schooljaar verdeeld over 2 bovenbouw groepen.
Leerjaar 6
Rekenen

Grote verschillen tussen de kinderen. 3 sterke kinderen I score, 2 lln hebben de toets adaptief gemaakt (E5)

en stromen uit met een lager niveau (OPP). 1 lln met dyslexie scoort gemiddeld. 2 zwakke rekenaars (IV
score) gaan van school. Op groepsniveau gemiddelde groei en op leerlingniveau grote verschillen van negatieve
groei tot +39. Sterke rekenaars hebben te weinig aandacht gehad.
Begrijpend lezen

Onvoldoende, wel een stijgende trend. Geen kinderen in een I score, beeld niet passend bij de groep. Sterke
kinderen onvoldoende aandacht gehad, groeien beneden gemiddeld. Zwakke kinderen laten groei zien.
Spelling

Bovengemiddelde groei op groepsniveau en op leerlingniveau. Stijgende trend. Leerling met dyslexie is gestart
met training. De groep heeft een goede basishouding en focus bij de instructies en dictees.
Technisch lezen

Onvoldoende op groepsniveau en een dalende trend. Meer dan de helft van de kinderen scoort een V score.

1 lln met dyslexie laat wel een mooie groei zien maar blijft op V score. Extra leesbegeleiding heeft niet het
gewenste effect gehad. Het leestempo is nog te laag.
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Leerjaar 7
Rekenen

Onvoldoende en een dalende trend. Sterke rekenaars laten geen groei zien, zakken naar een II score, hebben
te weinig aandacht gehad. Verrijkingsaanbod, paarse groep onvoldoende kunnen bieden wat nodig was. Zwakke
rekenaars bovengemiddelde groei.

2 lln hebben de toets adaptief gemaakt (E6) en stromen uit met een lager niveau (OPP). In deze groep 3
kinderen op weg naar 1F, risico om geen 100% 1F te behalen.
Begrijpend lezen

Op groepsniveau onvoldoende, wel gemiddelde groei maar een dalende trend. Op leerlingniveau grote verschillen

in groei. Vooral kinderen in IV score laten groei zien. Beeld niet passend bij de groep, er zit meer in. Cito
vraagstelling onvoldoende geoefend. Alle leerlingen 1F behaald, 2lln 2F.
Spelling

De helft van de groep laat onvoldoende groei zien. Er zijn verschuivingen in niveaus. Geen kinderen in I score.
Gemiddeld onvoldoende, de trend blijft gelijk. Aantal zwakke kinderen in deze groep maar er zit wel meer in.
1 leerling met lastige thuis en schoolsituatie, 1 meisje met wisselende resultaten (mindset).
Technisch lezen

Voldoende, stijgende trend, groei op groeps en leerlingniveau beeld passend bij de groep.
Orka’s
•

full time leerkracht

•

grote groep 8 (15 lln), groep 6 en 7 kleinere instructiegroepen

•

extra begeleiding ingezet vanuit subsidie PO-VO voor leerlingen uit groep 7 en 8

Leerjaar 6
Rekenen

Op groepsniveauruim boven landelijk gemiddelde. Bijna alle kinderen groeien bovengemiddeld, alleen kinderen
in I score niet. Tevreden en passend bij de groep. Basishouding is positief veranderd, kinderen zijn betrokken
en hebben leergierige houding bij instructies. Koersplannen gebruikt om goed af te stemmen op doelniveau.
Spelling

Ruim boven landelijk gemiddelde, tevreden, passend bij mogelijkheden van de groep. Lat ligt hoog, basishouding
van de kinderen is bij de oefendictees goed en betrokken.
Lezen

Ruim boven landelijk gemiddelde. Niet extra ingezet op technisch lezen, niet nodig voor deze groep. Wel
voldoende leesmomenten om het lezen te onderhouden.

17 |
50

Begrijpend lezen

Ruim boven landelijk gemiddelde, trend is stijgend. Tevreden over het resultaat. Alle kinderen groeien

bovengemiddeld. De basishouding is wisselend. Een deel van de kinderen is serieus en gedreven een ander
deel heeft meer aansturing van de leerkracht nodig. Hier is de groep in gegroeid maar er is ruimte om hierin

nog verder te ontwikkelen Kleine instructiegroep, hierdoor veel ruimte om de kinderen te begeleiden. Tekstenkring
heeft ook effect gehad, dit jaar voor deze groep voor het eerst. Hierdoor extra leertijd.
Leerjaar 7
Rekenen

Boven landelijk gemiddelde, mooie groei op groepsniveau, stijgende trend, vooral de zwakkere rekenaars hebben

van het aanbod geprofiteerd. De sterke rekenaars hebben onvoldoende aandacht gehad. Kinderen zijn betrokken
en leergierig.

In de lockdown zijn een aantal cruciale leerdoelen aangeboden die onvoldoende beklijfd zijn.

Hier extra op ingezet. Door koersplannen zicht op waar kinderen zitten op de leerlijn en welke doelen wel/niet
behaald zijn. Aanbod hierop afgestemd.
Spelling

Negatieve groei, dalende trend, niet tevreden en niet passend bij de groep, er zit meer in. Afgelopen periode
focus minder op spelling gelegen, hierdoor minder frequent JS dictees afgenomen, effect op de scores. Grote

niveauverschillen binnen de jaargroep. WW spelling hoge score door hoge verwachtingen, duidelijk stappenplan
en veel inoefenen.
Begrijpend lezen

Gemiddelde groei, boven landelijk gemiddelde. Tevreden met resultaat. Meeste kinderen hebben geprofiteerd
van het aanbod. Ontevreden over het differentiëren in groep 7, dat kan beter. Goed kijken naar welke

referentieniveaus de kinderen gaan halen en hierop het aanbod afstemmen (Eerder overgaan op een C-tekst).
Basishouding t.a.v. begrijpend lezen is wisselend.
Technisch lezen

Gemiddelde groei, beeld is passend bij de groep.
hebben hiervan geprofiteerd.

Zwakke lezers hebben extra leesbegeleiding gehad, zij
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4.2

Actiepunten opbrengsten op groepsniveau

4.2.1

Leonardo-onderwijs aanbod

Zeeleeuwen
leerjaar 4:
Rekenen,
Actie:
-

extra begeleiding vanuit IB voor ondersteundende gesprekken om mindset ontwikkeling verder door te

-

begeleiding vanuit leerkracht om oefenmomenten te plannen om door spanning rondom toetsen te

-

laten gaan.
gaan.

vraagstelling vanuit Cito oefenen (redactiesommen).

ondersteuning vanuit Novilo om het ontwikkelen van de mindset van kinderen nog sterker neer te
zetten in onze begeleiding. (zie plan van aanpak)

Begrijpend lezen,
Actie:
-

goed borgen van het aanbod gericht op de leerlijn

-

procesbegeleiding op doelen richten

-

zorgen dat het niet leerkrachtafhankelijk is (nu sturing vanuit collega)
wekelijks een cito-vraag oefenen om kennis te maken met de vraagstelling vam CITO

Spelling
Actie:
-

geen nieuwe interventies nodig

Technisch lezen
Actie:
-

zoals in ons aanbod beschreven oefenen met lezen onder tijdsdruk (en het niet gaan associeren

-

start met koersplan “technisch lezen” om hiermee de juiste interventies te kunnen inzetten en

tijdens het lezen)

hiermeer de korte zorgcyclus systematisch goed weg te kunnen zetten.
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leerjaar 5:
Rekenen,
Actie:
-

-

deze groep gaat door naar de bovenbouw waarbij er vanwege onstabiele thuissituaties of nog niet
voldoende landen in ons onderwijs extra aandacht en begeleiding vraagt van de IB-er in de vorm
van wekelijkse ondersteunden gesprekken.

EDI instructie strakker wegzetten en passend laten zijn in de tijd die er is

strategieën HB groepen–breed afstemmen en inzetten zodat er een eenduidige taal gesproken wordt.

Begrijpend lezen,
Actie:
-

-

deze groep gaat door naar de bovenbouw waarbij er vanwege onstabiele thuissituaties of nog niet
voldoende landen in ons onderwijs extra aandacht en begeleiding vraagt van de IB-er in de vorm
van wekelijkse ondersteunden gesprekken.

goed borgen van het aanbod gericht op de leerlijn

zorgen dat het niet leerkrachtafhankelijk is (nu sturing vanuit collega)
procesbegeleiding op doelen richten

wekelijks een cito-vraag oefenen om kennis te maken met de vraagstelling vam CITO

Spelling
Actie:
-

met 2 kinderen die hiaten weg te werken hebben doelgericht gaan werken aan spellingsafspraken

-

deze groep gaat door naar de bovenbouw waarbij er vanwege onstabiele thuissituaties of nog niet

-

door deze in te zetten tijdens Jose Schraven dictees.

voldoende landen in ons onderwijs extra aandacht en begeleiding vraagt van de IB-er in de vorm
van wekelijkse ondersteunden gesprekken.

HB groepen breed onderzoeken of afspraak 18 en 19 (korte en lange klank woorden) een andere
aanpak nodig hebben en hoe deze vorm te geven.

Technisch lezen
Actie:
-

-

deze groep gaat door naar de bovenbouw waarbij er vanwege onstabiele thuissituaties of nog niet
voldoende landen in ons onderwijs extra aandacht en begeleiding vraagt van de IB-er in de vorm
van wekelijkse ondersteunden gesprekken.

zoals in ons aanbod beschreven oefenen met lezen onder tijdsdruk (en het niet gaan associeren
tijdens het lezen)

start met koersplan “technisch lezen” om hiermee de juiste interventies te kunnen inzetten en
hiermeer de korte zorgcyclus systematisch weg te kunnen zetten.
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leerjaar 6:
Rekenen
Actie:
-

zorg gaan opschalen voor 1 van de kinderen om eerst te werken aan levenshouding

-

EDI instructie strakker wegzetten en passend laten zijn in de tijd die er is

-

aanbod meer gaan richten op referentieniveau 1S

strategieën HB groepen–breed afstemmen en inzetten zodat er een eenduidige taal gesproken wordt.

Begrijpend lezen,
Actie:
-

zorg gaan opschalen voor 1 van de kinderen om eerst te werken aan levenshouding

-

goed borgen van het aanbod gericht op de leerlijn

-

bij 1 van de kinderen waar de ontwikkeling niet zichtbaar is, is verlengde instructie nodig.
zorgen dat het niet leerkrachtafhankelijk is (nu sturing vanuit collega)
procesbegeleiding op doelen richten

wekelijks een cito-vraag oefenen om kennis te maken met de vraagstelling vam CITO

Spelling
Actie:
-

zorg gaan opschalen voor 1 van de kinderen om eerst te werken aan levenshouding
geen verdere interventies

Technisch lezen
Actie:
-

zorg gaan opschalen voor 1 van de kinderen om eerst te werken aan levenshouding

-

start met koersplan “technisch lezen” om hiermee de juiste interventies te kunnen inzetten en

-

geen verdere interventies

hiermeer de korte zorgcyclus systematisch weg te kunnen zetten.

Zeeotters
leerjaar 6:
Rekenen,
Actie:
-

inzet van Rekentuin vergroten voor de inoefening

-

EDI instructie strakker wegzetten en passend laten zijn in de tijd die er is

-

aanbod meer gaan richten op referentieniveau 1S

strategieën HB groepen–breed afstemmen en inzetten zodat er een eenduidige taal gesproken wordt.
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Begrijpend lezen,
Actie:
-

goed borgen van het aanbod gericht op de leerlijn

-

procesbegeleiding op doelen richten

-

zorgen dat het niet leerkrachtafhankelijk is (nu sturing vanuit collega)
wekelijks een cito-vraag oefenen om kennis te maken met de vraagstelling van CITO

Spelling
Actie:
-

HB groepen breed onderzoeken of afspraak 18 en 19 (korte en lange klank woorden) een andere
aanpak nodig hebben en hoe deze vorm te geven.

Technisch lezen
Actie

-

start met koersplan “technisch lezen” om hiermee de juiste interventies te kunnen inzetten en
hiermeer de korte zorgcyclus systematisch weg te kunnen zetten.

leerjaar 7:
Rekenen,
Actie:
-

-

bij 1 kind eerst afname van Bareka toets en waar nodig daarna extra onderzoek laten doen
besluit voor 2 van de kinderen om groep 9 te gaan als extra jaar waardoor er nog verder

doorgewerkt kan worden aan mindsetontwikkeling. Nu meer leerkrachtgestuurd begeleiden en daarna
afbouwen.

aanbod meer gaan richten op referentieniveau 1S

EDI instructie strakker wegzetten en passend laten zijn in de tijd die er is

strategieën HB groepen–breed afstemmen en inzetten zodat er een eenduidige taal gesproken wordt.

Begrijpend lezen,
Actie:
-

-

besluit voor 2 van de kinderen om groep 9 te gaan als extra jaar waardoor er nog verder

doorgewerkt kan worden aan mindsetontwikkeling. Nu meer leerkrachtgestuurd begeleiden en daarna
afbouwen.

goed borgen van het aanbod gericht op de leerlijn

zorgen dat het niet leerkrachtafhankelijk is (nu sturing vanuit collega)
procesbegeleiding op doelen richten

wekelijks een cito-vraag oefenen om kennis te maken met de vraagstelling vam CITO
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Spelling
Actie:
-

besluit voor 2 van de kinderen om groep 9 te gaan als extra jaar waardoor er nog verder

doorgewerkt kan worden aan mindsetontwikkeling. Nu meer leerkrachtgestuurd begeleiden en daarna
afbouwen.

Technisch lezen
Actie:
-

geen nieuwe interventies

Zeesterren
leerjaar 7:
Rekenen,
Actie:
-

aanbod meer gaan richten op referentieniveau 1S

-

strategieën HB groepen–breed afstemmen en inzetten zodat er een eenduidige taal gesproken wordt.

-

EDI instructie strakker wegzetten en passend laten zijn in de tijd die er is

feedback op aanpak van toetsen/fouten durven maken verbeteren: begeleiding vanuit Novilo.

Begrijpend lezen,
Actie:
-

goed borgen van het aanbod gericht op de leerlijn

-

procesbegeleiding op doelen richten

-

zorgen dat het niet leerkrachtafhankelijk is (nu sturing vanuit collega)
wekelijks een cito-vraag oefenen om kennis te maken met de vraagstelling vam CITO

Spelling
Actie:
-

gebruik van Quizlet intensiever inzetten waardoor er voldoende inoefening is.

feedback op aanpak van toetsen/fouten durven maken verbeteren: begeleiding vanuit Novilo.

Technisch lezen
Actie:
-

zoals in ons aanbod beschreven oefenen met lezen onder tijdsdruk (en het niet gaan associeren

-

start met koersplan “technisch lezen” om hiermee de juiste interventies te kunnen inzetten en

tijdens het lezen)

hiermeer de korte zorgcyclus systematisch weg te kunnen zetten.
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4.2.2

Regulier onderwijs-aanbod

Dolfijnen

Leerjaar 3 en 4

Technisch lezen
-

koersplan lezen, lezen op niveau aanbieden (paars, geel, wit). Doelen stellen op ll niveau en op
groepsniveau. Leesbladen en teksten PRAVOO op instructieniveau.

Rekenen
-

instructievaardigheden vergroten (doel op schoolniveau)

werken met koersplannen (per blok vooruitkijken en aanbod afstemmen)

kinderen met V score Bareka afnemen om in beeld te brengen waar ze staan (rekenmuurtje)

Beter afstemmen op de paarse groep (verrijking) door bijvoorbeeld in instructie andere vragen te
stellen en een goed verrijkingsaanbod neer te zetten (doel op schoolniveau)

Spelling
-

methodiek JS en de dagelijkse dictees blijven het meest effectief. Werkwijze consequent uitvoeren.
aandacht voor basishouding aan de instructietafel
directe feedback op aanpak en werkhouding

zorgen voor dezelfde aanpak/organisatie/aanbod in beide middenbouwgroepen. Afstemming!

Begrijpend lezen
-

Groep 3 (volgend jaar groep 4); meerdere momenten (begrijpend) lezen op de planning; instructie
NB, tekstenkring (andere tekstsoorten), verwerking NB XL op weektaak

-

instructievaardigheden/didactisch handelen versterken (actie schoolniveau)

differentiëren; gele en witte groep modellen, begeleide inoefening/verwerking, paarse groep zelfstandig
verwerken. Tijd maken om te evalueren.

Walvissen

Leerjaar 5, 6 en 7
lezen

leerjaar 5
-

zwakke lezers ondersteuning bieden bij het tekstlezen en woordenschatontwikkeling door middel van
Ralfilezen en de andere tekstsoort van Nieuwsbegrip

-

koersplan lezen voor de gele groep. Doelen stellen en de kinderen hierin meenemen.

Leerjaar 6
-

zwakke lezers ondersteuning bieden bij het tekstlezen en woordenschatontwikkeling door middel van

Ralfilezen en de andere tekstsoort van Nieuwsbegrip, 3-4 x per week 3-4 x per week Ralfilezen met
de gele groep. Nieuwsbegrip tekst en andere tekstsoort hiervoor gebruiken
-

koersplan lezen voor de gele groep. Doelen stellen en de kinderen hierin meenemen.
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Rekenen
-

f-lijn voor kinderen met eigen leerlijn

aanbod en instructie afstemmen op te behalen referentieniveaus
instructievaardigheden vergroten (doel op schoolniveau)

werken met koersplannen (per blok vooruitkijken en aanbod afstemmen)

kinderen met V score Bareka afnemen om in beeld te brengen waar ze staan (rekenmuurtje)

Beter afstemmen op de paarse groep (verrijking) door bijvoorbeeld in instructie andere vragen te
stellen en een goed verrijkingsaanbod neer te zetten (doel op schoolniveau)

Spelling
-

methodiek JS en de dagelijkse dictees blijven het meest effectief. Werkwijze consequent uitvoeren.
aandacht voor basishouding aan de instructietafel
directe feedback op aanpak en werkhouding

zorgen voor dezelfde aanpak/organisatie/aanbod in beide bovenbouwgroepen. Afstemming!

Begrijpend lezen
Leerjaar 5
-

instructievaardigheden versterken/didactisch coachen
Differentiëren in tekstniveau en tekstsoorten

zorgplanning/instructies in 3 niveaus (paars, wit , geel) om goed af te stemmen op onderwijsbehoefte
van deze groep

-

didactisch coachen inzetten door specifieke feedback te geven op werkhouding en aanpak.

Leerjaar 6
-

hoge verwachtingen hebben van de sterke kinderen

instructievaardigheden versterken/didactisch coachen
Differentiëren in tekstniveau en tekstsoorten

zorgplanning/instructies in 3 niveaus (paars, wit , geel) om goed af te stemmen op onderwijsbehoefte
van deze groep

-

didactisch coachen inzetten door specifieke feedback te geven op werkhouding en aanpak.

Leerjaar 7
-

CITO vraagstelling oefenen

instructievaardigheden versterken/didactisch coachen
Differentiëren in tekstniveau en tekstsoorten

zorgplanning/instructies in 3 niveaus (paars, wit , geel) om goed af te stemmen op onderwijsbehoefte
van deze groep

-

didactisch coachen inzetten door specifieke feedback te geven op werkhouding en aanpak.
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Orka’s

Leerjaar 6 en 7
rekenen
-

werken met koersplannen (per blok vooruitkijken en aanbod afstemmen)

Beter afstemmen op de paarse groep (verrijking) door bijvoorbeeld in instructie andere vragen te
stellen en een goed verrijkingsaanbod neer te zetten (doel op schoolniveau)

Begrijpend lezen
spelling
-

differentiëren in tekstniveau en tekstsoorten

aanbod en instructie afstemmen op te behalen referentieniveaus

didactisch coachen inzetten door specifieke feedback te geven op werkhouding en aanpak.

methodiek JS en de dagelijkse dictees blijven het meest effectief. Werkwijze consequent uitvoeren.
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5

Ambities referentieniveaus
% 1F

% 2F/1S

Rekenen

90 %

60 %

Begrijpend lezen

90 %

75 %

Taalverzorging

90 %

75 %

2 leerlingen zullen voor rekenen geen 1F gaan behalen. Acties en aanbod om referentieniveaus te behalen
zijn beschreven op groeps en school niveau

5.1

Referentieniveaus rekenen groep 6 en 7
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5.2

Referentieniveaus Begrijpend lezen groep 6 en 7
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5.3

IEP Eindtoets

Gestelde doelen op referentieniveau zijn behaald

Alle gegeven schooladviezen waren passend bij de behaalde resultaten. Een enkeling is naar boven
bijgesteld
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6

Sociale emotionele ontwikkeling

Op onze school volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van het leerlingvolgsysteem Zien!
(ParnasSys). In het nationaal Programma Onderwijs van de overheid wordt aangegeven, dat de sociaal-emotionele
ontwikkeling van de leerlingen wellicht onder druk is komen te staan door de lockdown-periodes en het

thuisonderwijs. In dit hoofdstuk maken we eerst per groep de sociaal-emotionele ontwikkeling in 2019-2020 en
2020-2021 zichtbaar. Daarna geven we de trend (2019-2020 en 2020-2021) op basis van de leerkrachten- en
leerlingenvragenlijst. Tenslotte geven we inzicht in het aantal leerlingen per groep dat waarschijnlijk extra
ondersteuning nodig heeft. In alle paragrafen hebben we -op basis van de uitslagen- mogelijke actiepunten
vastgesteld.

In de volgende paragrafen tonen we de resultaten van de Zien!-vragenlijsten (leerkrachten en leerlingen) in
verschillende tabellen. Toelichting:
•
•
•

Groep

LJ = Leerjaar

n = aantal leerlingen (aantal afnames, dat kunnen meerdere afnames van eenzelfde vragenlijst zijn, of
van verschillende vragenlijsten.)

Leerkrachten-observatielijst

Leerlingen-vragenlijst

BT - Betrokkenheid

BT - Betrokkenheid (Leer- en leefklimaat)

WB - Welbevinden

WL - Welbevinden (Leer- en leefklimaat)

SI - Sociaal initiatief

RN - Relatie kinderen (Leer- en leefklimaat)

SA - Sociale autonomie

AN - Autonomie (Leer- en leefklimaat)

SF - Sociale flexibiliteit

PB - Pestbeleving (Leer- en leefklimaat)

IB - Impulsbeheersing

VB - Veiligheidsbeleving (Leer- en leefklimaat)

IL - Inlevingsvermogen

RN - Ruimte nemen (Sociale vaardigheden)
RG - Ruimte geven (Sociale vaardigheden)

Schoolgemiddelde = gewogen gemiddelde (hierbij wordt rekening gehouden met het aantal leerlingen per groep)
De kleuren in de tabellen hebben de volgende betekenis:
•
•
•

Blauw = bovengemiddeld i.r.t de benchmark (>4% boven de benchmark)
Groen = gemiddeld i.r.t. de benchmark (-4%/+4%)

Oranje = ondergemiddeld i.r.t. de benchmark (>4% onder de benchmark)
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6.1

Najaar 2020 – 2021

In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de Zien!-vragenlijsten in het najaar 2020 (uitslagen

leerkrachten- en leerlingenvragenlijsten). Voor een verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen en
de kleuren verwijzen we naar de paragraaf Zien!-vragenlijsten.
Leerkrachten
Groep

LJ
N=

Benchmark

Graadmeter

Ruimtenemend

BT

WB

SI

SA

SF

Ruimtegevend
IB

IL

80%

84%

83%

80%

76%

79%

78%

Dolfijnen

3,4,5

28

72%

72%

75%

75%

72%

71%

75%

Zeeotters

4,5,6,7

20

81%

83%

75%

62%

73%

85%

85%

Zeeleeuwen

3,4,5,6

20

67%

79%

80%

75%

69%

70%

71%

Orka’s

6,7,8

29

85%

94%

94%

93%

90%

92%

98%

Walvissen

6,7,8

29

81%

82%

85%

82%

84%

84%

88%

Zeesterren

7,8

20

64%

68%

64%

63%

67%

69%

69%

24,3

76%

80%

79%

76%

76%

79%

81%

Schoolgemiddelde

6.2

Voorjaar 2020-2021

In de onderstaande tabellen staan de resultaten van de Zien!-vragenlijsten in het voorjaar 2021 (uitslagen

leerkrachten- en leerlingenvragenlijsten). Voor een verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen en
de kleuren verwijzen we naar de paragraaf Zien!-vragenlijsten.
Leerkrachten
Groep

LJ
N=

Benchmark

Graadmeters

Ruimtenemend

Ruimtegevend

BT

WB

SI

SA

SF

IB

IL

80%

84%

83%

80%

76%

79%

78%

Dolfijnen

3,4,5

28

70%

71%

78%

76%

71%

70%

73%

Zeeotters

4,5,6,7

20

75%

78%

75%

75%

80%

79%

81%

Zeeleeuwen

3,4,5,6

20

73%

81%

82%

82%

64%

71%

73%

Orka’s

6,7,8

29

82%

85%

86%

84%

80%

83%

89%

Walvissen

6,7,8

29

77%

82%

85%

82%

81%

82%

88%

Zeesterren

7,8

20

62%

68%

73%

68%

70%

75%

68%

24,3

73%

78%

80%

78%

74%

77%

79%

Schoolgemiddelde
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Leerlingen
Groep

LJ

Graadmeter
N=

Benchmark

Pesten

Veiligheidsbeleving

BT

WB

RK

AN

PB

PG

VB

72%

78%

83%

61%

93%

95%

90%

Zeeotters

4,5,6,7

20

73%

86%

86%

78%

97%

97%

90%

Zeeleeuwen

3,4,5,6

20

68%

75%

81%

63%

93%

92%

90%

Orka’s

6,7,8

29

80%

88%

90%

86%

93%

94%

94%

Walvissen

6,7,8

29

74%

83%

81%

70%

86%

94%

92%

Zeesterren

7,8

20

67%

79%

85%

70%

96%

95%

92%

24,3

72%

82%

85%

73%

93%

94%

92%

Schoolgemiddelde

6.3

Trendanalyse leerkrachten

De onderstaande tabel geeft de trend in relatie tot de leerkrachten-vragenlijsten van Zien! De tabel geeft steeds

de categorieën, het schoolgemiddelde, de benchmark en de verdeling van de leerlingen over de kwartielen. Voor

een verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen en de kleuren verwijzen we naar de paragraaf
Zien!-vragenlijsten.
Groep

LJ
N=

Benchmark

Graadmeters

Ruimtenemend

Ruimtegevend

BT

WB

SI

SA

SF

IB

IL

80%

84%

83%

80%

76%

79%

78%

Gem. najaar 20 / 21

3 – 8

146

76%

80%

80%

76%

76%

79%

81%

Gem. voorjaar 20 / 21

3 - 8

146

73%

78%

80%

78%

74%

77%

79%

Tot Gem.

3 – 8

146

75%

79%

80%

77%

75%

78%

80%

6.4

Trendanalyse leerlingen

De onderstaande tabel geeft de trend in relatie tot de leerlingen-vragenlijsten van Zien! De tabel geeft steeds de
categorieën, het schoolgemiddelde, de benchmark en de verdeling van de leerlingen over de kwartielen. Voor een

verklaring van de afkortingen, de begrippen, de kengetallen en de kleuren verwijzen we naar de paragraaf Zien!vragenlijsten.
Groep

Graadmeters

Pesten

Veiligheidbeleving

BT

WB

RK

AN

PB

PG

VB

Benchmark

72%

78%

83%

61%

93%

95%

90%

Gem. voorjaar 20 / 21

72%

82%

85%

73%

93%

94%

92%
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6.5

Analyse sociale emotionele ontwikkeling

Leerkrachten

Vanuit de observaties van de leerrkachten vallen de Dolfijnen, Zeeotters, Zeeleeuwen en de Zeesterren op in

negatieve zin. Met name de scores op pedagogische graagmeters (BT & WB) zijn hier onder het niveau van de
benchmark. Daaropvolgend laten de deelvaardigheden (SA, SI, SF, IB en IL) wisselende resultaten zien.

Voor de Zeesterren, Zeeleeuwen en Zeeotters is dit beeld over het algemeen herkenbaar. Dit zijn de groepen
waarin voltijds HB-onderwijs wordt aangeboden. De kinderen uit deze groepen kennen over het algemeen een
sociaal-emotioneel instabiele ontwikkeling en vele van deze kinderen zijn sociaal emotioneel gezien beschadigd
in hun onderwijscarriere. In enkele gevallen is er zelfs te spreken van een trauma. Een aantal van deze
kinderen volgt hier specieke therapie voor of wordt op school begeleidt door een externe orthopedagoog. Dit

schooljaar is opvallend dat Zeesterren (leerjaar 7,8 en 9) ook een negatieve afwijking laat zien. Voorgaande

jaren is het ons gelukt om de groep aan het eind van de basisschool in voldoende mate te stabiliseren. Een
mogelijke verklaring zit hem hier in de lock-down periode, waarbij de motivatie voor school in mindere mate
aanwezig is geweest en zeker niet bevordert is voor deze doelgroep.

Voor de Dolfijnen is tevens een afwijkende score te zien. De Dolfijnen bestaan uit leerjaar 3 en 4 en is relatief

een grote groep, namelijk 28 kinderen. In het afgelopen jaar is er veelvuldig ingezet op groepvorming voor
iedere groep en de Dolfijnen laten hier een andere ontwikkeling zijn dan de overige reguliere groepen. Bij de

Dolfijnen komen kleuter in leerjaar 3 en in combinatie met een nieuwe startende leerkracht is er een goede
basis gelegd om verder te kunnen ontwikkeling op sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij moet ook opgemerkt

worden dat het voltijds-HB onderwijs pas begint bij leerjaar 4, dus binnen de Dolfijnen is er nog sprake een
een inclusief aanbod wat een andere samenstelling is dan de overige reguliere groepen.
Leerlingen

Op basis van een enkele leerlingvragenlijst zijn twee oranje scores te zien op BT voor de Zeeleeuwen en de
Zeesterren. Daarnaast is er vanuit de Walvissen een signaal op PB. Het betreft slechts een enkele afname
waaraan niet per direct conclusies zijn te verbinden. Wel is het zo dat bij de Walvissen voor enkele leerlingen

pedagogische en didactische onderzoeken richtin intelligentie en gedrag. Hierbij wordt er door een enkele
leerling onvoorspelbaar gedrag laten zien, wat een effect heeft op de veiligheid in de groep. Tevens ligt hier
voor de leerkracht een zorgvraag op het gebied van aansturing en begeleiden van dergelijk gedrag.
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6.6

Actiepunten sociale emotionele ontwikkeling

Bovenstaande is herkenbaar voor de Agnietenschool en een aantal processen heeft voldoende aandacht, zoals
bijvoorbeeld de situatie binnen de Walvissen. Het is merkbaar dat de kinderen dit jaar meerdere keren het proces

van groepsvorming door hebben gemaakt, waarbij er minder tijd is geweest voor de diepgang op sociaal-emotionele
ontwikkeling. Daarnaast is merkbaar dat de cyclus van de portfolio-gesprekken wel is uitgevoerd, maar slechts
digitaal.

Er is ervaren dat het digitaal voeren van deze gesprekken minder mogelijkheden tot diepgang brengt en het

lastiger is om tot de kern te komen van het gedrag wat onderliggend is. Deze contacten moesten het afgelopen
schooljaar via Teams en ook de momenten tussendoor, wannneer ouders hun kind naar in de klas brengen, zijn

er niet geweest. Immers, ouders kunnen nog steeds de school niet in. Dit is voor ons een groot gemis en ondanks
dat we de verbinding continu zoeken, is dit niet te vergelijken met het ‘echte’ contact. Ouders staan letterlijk en
figuurlijk verder af van de school, wat voor ons eigenlijk randvoorwaardelijk is om te kunnen werken.

Een van de acties die we wensen uit te voeren is het reduceren van de omvang van de groepen, zodat er
meer tijd is om te investeren in individuele gesprekken (portfolio-gesprekken). Daarnaast heeft de leerkracht

dan meer tijd beschikbaar om de kinderen te begeleiden en te ondersteunen. Het schooljaar 2021-2022 wordt
wederom gestart vanuit het concept gouden en zilveren weken en ook het pedagogisch handelen staat in

2021-2022 meer centraal dan afgelopen periode (hoofdstuk 7). Het is de verwachting dat met bovenstaande
interventies een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling in gang gezet wordt.
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7

Leerkrachthandelen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de leerkrachtvaardigheden, die door directie en interne begeleiding in

beeld zijn gebracht middels klassenbezoeken gedurende het schooljaar 2020-2021. De klassenbezoeken hebben
plaatsgevonden in september/ oktober en in april/mei. De teamfoto brengt in beeld welke domeinen aandacht
behoeven om de kwaliteit van het leerkrachthandelen, ofwel de effectiviteit van de instructie te verhogen.

1

Pedagogisch Handelen

1.1

zorgt voor veiligheid

1.2

ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen

groen

1.3

beschikt over pedagogisch repertoire voor passende interventies

groen

1.4

geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen

rood

1.5

richt een leeromgeving in die uitdagend en rijk is

groen

2

groen

Effectief Benutten Onderwijstijd

2.1

laat geen tijd verloren gaan aan het begin van de les en bij leshervattingen

rood

2.2

besteedt de geplande tijd daadwerkelijk aan het lesdoel

groen

2.3

laat de les verlopen volgens een adequate planning

rood

3

Taakgerichte Werksfeer

3.1

zorgt voor een ordelijk verloop van de les

groen

3.2

zorgt voor een doelmatig klassenmanagement

groen

3.3

leert leerlingen om te gaan met uitgestelde aandacht

rood

3.4

voert een inzichtelijke en overdraagbare groepsadministratie

groen

4

Activerende Directe Instructie

4.1

maakt duidelijk hoe de les inhoudelijk aansluit aan bij voorgaande lessen

groen

4.2

verduidelijkt de lesdoelen

rood

4.3

maakt voor leerlingen de inhoudelijke opbouw van de les inzichtelijk

rood

4.4

geeft duidelijke uitleg van de leerstof en opdrachten

groen

4.5

maakt passend gebruik van didactische hulpmiddelen

groen

4.6

betrekt alle leerlingen bij de les

groen

4.7

hanteert bij uitleg werkvormen die leerlingen activeren

groen

4.8

geeft feedback aan leerlingen

rood

4.9

gaat na of de lesdoelen bereikt zijn

rood
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5

Strategieën voor Denken en Leren

5.1

leert leerlingen strategieën voor denken en leren

rood

5.2

laat leerlingen hardop denken

groen

5.3

leert leerlingen reflecteren op oplossingsstrategieën en hun eigen aanpakgedrag

rood

5.4

stimuleert reflectie door middel van interactieve instructie- en werkvormen

rood

5.5

stimuleert het hanteren van controleactiviteiten

rood

5.6

bevordert het toepassen van het geleerde

rood

6

Systematisch Volgen van Vorderingen

6.1

observeert regelmatig en neemt regelmatig toetsen af

groen

6.2

volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen

groen

6.3

analyseert waar leerlingen uitvallen en opvallen

groen

6.4

analyseert waarom leerlingen uitvallen en opvallen en reflecteert op eigen handelen

groen

6.5

plant en registreert interventies naar aanleiding van analyse en reflectie

groen

7

Afstemming Instructie en Verwerking

7.1

differentieert in (instructie- of verwerkings)tijd

rood

7.2

stemt de verwerking van de leerstof af op kennis over hoe leerlingen leren

rood

7.3

stemt instructie of op kennis over hoe leerlingen leren (en wat leerlingen weten)

rood

7.4

het taalgebruik van de leerkracht past bij de taalbehoeften van de leerlingen

groen

8

Leerlingen Zijn Actief Betrokken

8.1

er is een goede individuele betrokkenheid van leerlingen bij de instructie

rood

8.2

leerlingen werken op betrokken wijze aan hun taak

groen

8.3

leerlingen zijn actief gericht op leren

rood

9

Verantwoordelijkheid Leerlingen voor Organisatie en Proces

9.1

benut middelen die zelfstandig werken en leren mogelijk maken

groen

9.2

biedt leerlingen een structuur om zelfstandig te werken

groen

9.3

biedt leerlingen keuzemogelijkheden

groen

9.4

stelt zich coachend op en helpt op aanvraag

rood

9.5

leert leerlingen hun leerproces en leerresultaat zelfstandig evalueren

rood

9.6

bevordert dat leerlingen samenwerken

rood

9.7

leert leerlingen op doelmatige wijze samenwerken

rood

9.8

geeft leerlingen feedback op getoonde zelfstandigheid en kwaliteit samenwerken

rood
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7.1

Analyse leerkracht-handelen

1.

Pedagogisch handelen: 1 van de 5 indicatoren zijn voldoende (=80%)

2.

Effectief benutten onderwijstijd: 1 van de 3 indicatoren zijn voldoende (=33%)

3.

Taakgerichte werksfeer: 3 van de 4 indicatoren zijn voldoende (=75%)

4.

Activerende Directe Instructie: 4 van de 8 indicatoren zijn voldoende (=50%)

5.

Strategieën voor denken en leren: 1 van de 6 indicatoren zijn voldoende (=17%)

6.

Systematisch volgen van vorderingen: 6 van de 6 indicatoren zijn voldoende (=100%)

7.

Afstemming instructie en verwerking: 1 van de 4 indicatoren is voldoende (=25%)

8.

Leerlingen zijn actief betrokken: 1 van de 3 indicatoren is voldoende (=33%)

9.

Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces: 3 van de 8 indicatoren is voldoende (=38%)

6 van de 9 indicatoren is <80%. Dit betekent dat het totale leerkrachthandelen resulteert in 33%. Hierbij moet
vermeld worden dat de observatie is gedaan middels de KPOO-systematiek in een 3-jarige stamgroep, waarbij

onderdelen, die tijdens de instructie, niet zichtbaar zijn geweest als onvoldoende zijn beoordeeld. De observatoren
hebben hierbij enkel kunnen kiezen uit de variabelen voldoende en onvoldoende, ofwel: er is zeer kritisch gekeken.

7.2

Actiepunten leerkrachthandelen

Het totale leerkrachthandelen is een speerpunt voor het schooljaar 2021 – 2022. Hierbij liggen de accenten op de
effectieve instructie (indicator 2,4,5,7,8 en 9)
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8

Evaluatie jaarplan 2020 - 2021

Het jaarplan van 2020 – 2021 is in drie tranches geevalueerd, namelijk een eerste tranche in de focusgroep,
tweede tranche met het team en derde en laatste tranche met de medezeggenschapsraad (MR). In het jaarplan
2020 – 2021 zijn een vijftal ontwikkelthema’s genoemd, namelijk:
1.

zicht op ontwikkeling en planmatig werken;

3.

schoolspecifieke normen t.a.v. de opbrengsten;

2.
4.
5.

implementeren referentieniveaus;
de leerkracht als professional;

kwalitatief onderwijs voor het jonge kind.

Hieronder worden per ontwikkelthema de huidige stand van zaken en effecten voor de komende periode
2021 – 2022 benoemd. Voor een meer uitgebreide uitwerking wordt verwezen naar bijlage 1.

8.1
-

Zicht op ontwikkeling en planmatig werken
Koersplan rekenen kent een eenduidige vorm. Dit wordt schooljaar 2020-2021 afgerond. De stappen
waarnemen, begrijpen, wegen, plannen en evalueren is duidelijk hoe deze uit te voeren. Effect 2021-2022:

plannen voor vakgebieden TL, SP en BL moeten nog vervolg krijgen. Eerste stap is het vakgebied TL (Actie
-

-

IB).

Korte zorgcyclus is onvoldoende zichtbaar in de weekplanning. Klassenbezoeken van juni richt zich o.a. op

de zichtbaarheid van de korte zorgcylus. Effect 2021-2022: bij aanvang schooljaar aandacht voor korte
zorgcyclus (Actie IB).

Koersplannen rekenen is vastgesteld, geen vervolg.

Analyse zorgcyclus word eenduidig uitgevoerd, vertaling naar plannen voor rekenen in gang gezet, overige
vakgebieden volgen nog. Effect 2021-2022: zie punt 1.

Zorgcyclussen zijn omschreven in het ondersteuningsplan. Aanpak RW moet in 2020-2021 nog vastgelegd
worden. Effect 2021-2022 overige vakgebieden volgen, beginnen bij TL.

De meting of het werken met het koersplan rekenen betekenisvol is, is nog niet uitgevoerd. Gebeurt nog in

2020-2021. Effect 2021-2022 verwachting is dat er per vakgebied verschillend gekeken zal gaan worden naar
de aanpak.

8.2

Implementeren referentieniveaus

-

100% van de leerkrachten (6,7 en 8) is op geïnformeerd over de referentieniveaus en bijbehorende leerlijnen

-

75% van de leerkrachten van de leerkrachten van de leerjaren 6,7 en 8 is in staat om het onderwijsleerproces

-

middels scholingsbijeenkomst. Effect 2021-2022: geen

aan te sturen op basis van referentieniveaus. Effect 2021-2022: welke aanpassingen hebben we in 20-21
gezien -> KPOO – teamscan

het onderwijsaanbod is passend bij de populatie van de Agnietenschool. Effect 2021-2022: populatie
beschrijven en afstemmen

100% van de leerkrachten gebruikt het EDI-model als basis voor een instructie en is in staat om hier
beredeneerd van af te wijken. Effect 2021-2022: meetbaar middels KPOO-deel 2 (verwerkt in Teamfoto)
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8.3
-

-

School specifieke normen ten aanzien van de opbrengsten
Er zijn schoolspecifieke normen ten aanzien van de tussenopbrengsten (M-E), waarbij er onderscheid wordt

gemaakt tussen het reguliere onderwijsaanbod en het onderwijs in de Leonardo groepen. Er zijn normen in
concept vastgesteld, moeten nog definitief gemaakt worden. Effect 2021-2022: uitvoeren vastgestelde normen.
Iedere expeditie wordt er geëxperimenteerd met het in beeld brengen van vaardigheden in het digitaal

portfolio. Bij deze vaardigheden is er aandacht voor burgerschap, leerhouding, omgaan met uitgestelde
aandacht et cetera. Vanaf schooljaar 2021- 2022 is er een basis-set met vaardigheden waarin een duidelijke

-

opbouw zit vanaf leerjaar1 tot en met 8;

bovenstaande items krijgen structureel een plaats binnen het leerling-portfolio. Effect 2021-2022: digitaal
portfolio start 21-22, opnemen vaardigheden invoegen.

8.4

De leerkracht als professional

-

iedere medewerker heeft bekwaamheid die past bij haar/zijn ontwikkeling, welke aantoonbaar is middels het

-

het bekwaamheidsdossier kent een indeling en vormingeving conform de richtlijnen op organisatieniveau.

-

bekwaamheidsdossier; Effect 2021-2022: zie PDOL

Effect 2021-2022: uitvoeren gesprekkencyclus PDOL

de nascholing van de leerkrachten draagt in ieder geval bij aan de gestelde doelen uit het schoolplan 20202022. Effect 2021-2022: zie scholingsplan.

8.5
-

-

-

-

-

Kwalitatief goed onderwijs voor het jonge kind
100% van de leerkrachten van de leerjaren 1 en 2 is op de hoogte van de inhoud van de leerlijnen van het

jonge kind; leerlijnen zijn besproken en juist ingevoerd Effect 2021-2022: verder implementeren en inzet
scholing?

100% van de leerkrachten is in staat om de leerlijnen in het leerlingvolgsysteem te plannen, uit te voeren

en te evalueren; gehaald Effect 2021-2022: verdere uitwerking in de opzet van het plan middels de
leerlijnenmodule

In het onderwijsaanbod is zichtbaar waar er beredeneerde keuzes zijn gemaakt ten aanzien ven extra
ondersteuning en/of verrijking, waarbij de korte zorg-cyclus op een uniforme wijze wordt uitgevoerd en
vastgelegd; onvoldoende zicht op. Effect 2021-2022: actie IB?

De doelen worden vertaald in passende activiteiten op ieder niveau, waarbij er zichtbaar gewerkt wordt met
verschillende organisatievormen (kleine kring, grote kring, spelbegeleiding, keuzetaken et cetera); doelen
worden ingezet, werkvormen uitgeprobeerd Effect 2021-2022: vervolg inzet leerlijnen

Beredeneerde afweging vanuit een beperkt aantal bronnen (vooraf geselecteerd); Effect 2021-2022:

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 waarderen het werken met de leerlijnen van het jonge kind als
positief. Evaluatie moet nog plaatsvinden (Actie IB) Effect 2021-2022: opnieuw meten in 21-22.
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8.6

Actiepunten jaarplan 2020 - 2021

Op de Agnietenschool is het koersplan voor het vakgebied Rekenen en Wiskunde vastgesteld. Voor de overige
vakgebieden moet er nog een nieuw ontwerp gemaakt worden. In het schooljaar 2021-2022 wordt een start
gemaakt met een nieuw ontwerp voor het vakgebied Technisch Lezen. De periode daaropvolgend worden de
plannen voor de vakgebieden spelling en begrijpend lezen verder uitgewerkt.

De referentieniveaus zijn gepresenteerd aan het team van de Agnietenschool. De leerkrachten hebben basiskennis

opgedaan van het werken met referentieniveaus en richten het aanbod (deels) in aan de hand van de
referentieniveaus. In het schooljaar 2021-2022 wordt het aanbod verder aangescherpt en op maat gemaakt aan d

de hand van de referentieniveaus. Ten aanzien van het pedagogisch en didactisch handelen is er in het schooljaar

2020 – 2021 een teamfoto gemaakt. Deze teamfoto is terug te vinden in hoofdstuk 7. Hierin staat ook te lezen
dat er nog ontwikkelkansen liggen op het gebied van een effectieve en goede instructie. De schoolspecifieke
normen ten aanzien van Rekenen en Wiskunde, Spelling, Technisch Lezen en Begrijpend Lezen.

In het bekwaamheidsdossier (PDOL) van de leerkrachten zijn verslagen te vinden van de ontwikkelgesprekken

2020 – 2021. Tevens is er een afschrift van het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) te vinden. Tevens staan de
individuele en collectieve scholing verwoord in het scholingsplan 2021 – 2022.

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn in staat om de leerlijnen te plannen en voldoende inhoudelijk op de

hoogte van inhoud van de leerlijnen. In het schooljaar 2021 – 2022 wordt het werken met leerlijnen in de groepen
1 en 2 nog verder uitgediept en liggen de accenten voornamelijk op afstemming en differentiatie in combinatie
met instructievaardigheden van de leerkracht.

Tot slot is er een integrale jaarplanning opgesteld die leidend is voor alle activiteit op het gebied van zorg
en ondersteuning. Deze wordt uitgevoerd in het schooljaar 2021-2022
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9

Belangrijkste knelpunten

In de voorgaande hoofdstukken staan achterenvolgend de cognietieve-, sociaal-emotionele ontwikkeling, het

leerkrachthandelen en de evaluatie van het schoolplan 2020 – 2021 centraal. Voor wat betreft de cognitieve
ontwikkeling zijn er per vakgebied aandachtspunten die in de reguliere zorgcyclus een verdere vertaling krijgen.
Dit zijn geen enorme knelpunten, maar lopende ontwikkelingen op basis van onze interne analyse. Dit geldt ook
voor de ontwikkeling van het onderwijs in onze groepen 1 en 2. De reeds in gang gezette ontwikkeling dient in

2021 – 2022 verder gebracht te worden en verdient aandacht in het schoolplan 2021 – 2022. Op basis van deze
schoolscan worden er drie knelpunten benoemd, namelijk de instructievaardigheden, het verrijkingsaanbod en
sociaal emotioneel welbevinden, ofwel veiligheid.
Knelpunt 1: Instructievaardigheden

Een algemene deler die voortkomt uit de groepsgesprekken en de groepsbezoeken is het pedagogisch en het

didactisch handelen van de leerkracht, ofwel het leerkrachthandelen. De momentopnames van de groepsbezoeken,
middels de KPOO-lijst, bevestigt dat hier kansen liggen.
Knelpunt 2: Verrijkingsaanbod

bij de totstandkoming van het schoolplan 2020 – 2022 is het knelpunt verrijkingsaanbod reeds geconstateerd en
geagendeerd voor het uitvoeringsjaar 2021 – 2022. Dit speerpunt blijft een belangrijk item en behoeft nog steeds
aandacht.

Knelpunt 3: Sociaal emotioneel welbevinden en sociale veiligheid

De meest recente resultaten laten een lagere score zien op welbevinden en veiligheid dan gewenst. Uiteraard

heeft de Corona-periode effecten op ons systeem. Zo is het niet mogelijk om groepsdoorbrekend te werken en is
het ons afgelopen jaar niet gelukt om de portfolio-gesprekken vorm te geven als gewenst. Juist deze gesprekken
zijn voor ons evident om voldoende aandacht te kunnen geven en het sociaal-emotioneel welbevinden van onze
kinderen.

Bovenstaande knelpunten worden verwerkt in een 2-tal plannen met ondersteuning van middelen uit de NPOsubsidie. In het bestedingsplan NPO staat te lezen hoe dit vorm wordt gegeven.
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10

Werkwijze en afstemming team

Deze schoolscan is tot stand gekomen vanuit het team van de Agnietenschool. De inhoudelijke analyse ten aanzien

van cognitieve en sociaal-emotionele opbrengsten zijn resultanten van een studiedag, waarbij de leerkrachten de
eerste aanzet tot analyse en vervolgacties hebben omschreven. De intern begeleiders hebben het geheel aanscherpt

en samengevat en tevens een analyse op schoolniveau geschreven. Eenzelfde proces geldt voor het in beeld
brengen voor de huidige stand van zaken van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ten aanzien van de leerkrachtvaardigheden geldt een andere routing. In het schooljaar 2020 – 2021 hebben er bij
iedere leerkracht twee klassenbezoeken plaatsgevonden. Deze bezoeken zijn uitgevoerd door directie en intern

begeleider. De bezoeken zijn nagesproken met de leerkrachten en uiteindelijk is er een teamfoto gepresenteerd.

De evaluatie van het schoolplan 2020 – 2021 is als eerste concept een opbrengst vanuit de focusgroep. Dit eerste
concept is gedeeld en besproken met het team, waarbij er aanvullingen zijn gedaan aan de evaluatie.

Deze onderdelen zijn seperaat besproken binnen de MR en team en zo ook deze totale schoolscan. De concrete
vertaling naar plannen voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn terug te lezen in het bestedingsplan 2021 – 2022.
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11

Bijlage 1: Evaluatie jaarplan 2020-2021
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