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Algemeen 

Het jaarverslag is een document dat een beschrijving geeft van het afgelopen jaar. Met het 

cijfermatig deel geeft het een inkijkje in de bereikte resultaten. Het is een 

verantwoordingsdocument naar het eigen personeel, de medezeggenschapsraad, de ouders, de 

centrale directie en eventueel naar overige relaties. Door middel van een beschrijving van het 

jaar wordt er een evaluatieve verbinding gelegd met het schoolplan en het jaarplan en wordt er 

waar mogelijk vooruitgekeken naar de toekomst. 

Dit document is met zorg samengesteld en we hopen dat u een goed beeld krijgt van wat er het 

afgelopen jaar is gerealiseerd. 

Het schooljaar 2021-2022 was wederom een onrustig en bewogen jaar. Het was een jaar met 

crisismanagement rondom Covid-19 en het steeds blijven zoeken naar oplossingen vooral op 

het gebied van personeel en bezetting van de groepen. Dit alles is van grote invloed geweest op 

onze organisatie en heeft het nodige gevraagd van het team, ouders/verzorgers en de 

kinderen. We hebben ervoor gekozen om tot de voorjaarsvakantie in 2022 bij quarantaine of 

zeer milde klachten passief onderwijs via Microsoft Teams te blijven verzorgen. We zijn heel 

trots op en dankbaar voor iedereen die zich extra heeft ingezet om het onderwijs voor de 

kinderen weer mogelijk te maken! 

 

Onderwijskundig hebben we het traject `De positieve school` vervolgd. We hebben de 6 

modules m.b.t. teamscholing afgerond. Deze modules zijn gericht op de theoretische 

achtergrond van de positieve ontwikkelingspsychologie.  

Op de eerste online studiedag zijn de jaarplannen van de verschillende L11-werkgroepen weer 

gepitcht. Elk teamlid was zo weer goed op de hoogte van de plannen die er lagen voor dit 

schooljaar en iedereen had hierdoor de `Poolsterhorizon` weer goed in het vizier. Ondanks de 

onrust van afgelopen schooljaar hebben alle L11-werkgroepen veel van hun doelen uit het 

jaarplan toch bereikt. Dit is echt een mooie prestatie!  

De jaarverslagen van de L11-werkgroepen zijn verderop in dit document terug te vinden.  

Er is dit jaar een start gemaakt met het talentenuur voor de groepen 5 t/m 8. De kinderen 

kunnen tijdens dit talentenuur aan de slag met een activiteit waarin hun interesse ligt of 

waarvan ze eens willen `proeven`. De workshops die gegeven zijn tijdens deze uren zijn heel 

verschillend van aard en worden gegeven door eigen personeel en externen. De workshops zijn 

uiteenlopend van dierenverzorging, sieraden maken, jongleren, koken, sing and songwriter tot 

kickboksen. 

Op vakinhoudelijk gebied hebben we ook niet stilgezeten. De groepen 3 t/m 5 zijn namelijk  

overgestapt naar de nieuwe rekenmethode ‘Wereld in Getallen 5’. Dit is de nieuwe versie van 

de methode die we gebruikten ‘ Wereld in Getallen 4’. Deze methode zal komende jaren ook in 

de hogere groepen geïmplementeerd worden.  

De groepen 5 t/m 8 werken vanaf schooljaar 2021/2022 met de vernieuwde versie van de 

methode Blits. Deze tweede versie van de methode biedt kinderen instructie en oefening op 

het gebied van studievaardigheden.  
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Daarnaast heeft een werkgroep zich verdiept in het uitzoeken van een nieuwe methode voor 

technisch lezen. Deze methode zal de huidige leesmethode (Estafette) in groep 4 t/m 8 

vervangen vanaf schooljaar 2022/2023. De keuze is gevallen op de methode Karakter.  

Afgelopen schooljaar is er weer gewerkt volgens de HR-cyclus in Mooi-inzichtelijk. Dit jaar 

bestond de cyclus uit een lesobservatie in de groep, met daaraan gekoppeld een 

functioneringsgesprek. Alle personeelsleden, evenals de directie, hebben hiervoor een lijst met 

bespreekpunten in kunnen vullen en beiden (observatie en bespreekpunten) zijn nabesproken.  

We hebben dit schooljaar 4 nieuwe teamleden mogen verwelkomen: mevrouw E. Rademaker, 

mevrouw A. Amanatkhan, mevrouw A.G.M. Peek en mevrouw E. Hollenberg-Woutersen.  

 

Voor Manouk vd Stap, onze onderwijsassistent, hebben wij dit jaar subsidie mogen ontvangen. 

Zij start komend schooljaar aan het tweede jaar van de Pabo. Komend jaar vragen wij deze 

subsidie aan voor Cindy van Deijl. Zij rondtf op dit moment haar opleiding tot 

leraarondersteuner af en zal hierna starten met de deeltijd Pabo. Beide dames zijn worden op 

hun werkdagen bekostigd vanuit de subsidieprogramma NPO. 

Dit is in een notendop waar het team zich onder leiding van de directie op heeft gericht 

gedurende het schooljaar 2021-2022.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

4 
 

Onderwijsresultaten 
De ingezette weg van de afgelopen jaren is gecontinueerd. Een groot compliment voor het 

team is hier wel op zijn plaats. Onze focus heeft dit jaar gelegen op het verdiepingstraject `De 

positieve school` onder begeleiding van Het Talentenlab.   

In de groepen 3 t/m 7 zijn de geplande CITO-toetsen (M- en E-afname) afgenomen.  

De groepen 8 hebben dit schooljaar naast de reguliere Cito-toetsen (B-afname) ook weer de 

CITO-eindtoets gemaakt. Dit jaar hebben we het landelijk gemiddelde wederom ruim behaald 

(zie onderstaand overzicht).  

De kinderen van de groepen 8 hebben hopelijk allemaal snel hun plekje gevonden in het VO. 

We zullen ze zeker gaan volgen om de resultaten te blijven monitoren. 

Meerjarenoverzicht CITO-eindtoets (standaardscores)  

Jaar Groep Eindscore 

ongewogen 

Landelijk 

gemiddelde 

Aantal 

leerlingen 

Meegedaan 

17/18 8 541,0 535,5 45 45 leerlingen (1lln. met LWOO 

beschikking) 

18/19 8 542,2 535,7 41 40 leerlingen (3 lln. met LWOO 

beschikking). 

19/20 8 - n.v.t. 46 Niet afgenomen i.v.m. COVID-19 

20/21 8 536,8 534,5 41 41 leerlingen (3 lln. met LWOO 

beschikking) 

21/22 8 537,4 534,8 52 51 leerlingen (4 lln. met LWOO 

beschikking) 

 

De trendanalyses van de school laten de afgelopen jaren een voldoende consistent beeld zien. 

De resultaten zijn over het algemeen naar verwachting/goed. Uiteraard zijn er ook 

leerlingen/groepen waarbij de ontwikkeling extra aandacht vraagt. Dit betreft voornamelijk een 

van de huidige groepen 7. Op deze groep is en wordt dan ook extra ingezet in de vorm van 

begeleiding en aangepaste leerstof.  

De meetgegevens worden conform het schoolbeleid ‘zorg’ doorgesproken met de leerkrachten. 

Er worden groepsplannen en individuele handelingsplannen gemaakt voor kinderen en deze 

worden, al dan niet met RT-/HB- ondersteuning, uitgevoerd in de groep. De leerkracht maakt 

samen met de intern begeleiders van de school de groepsanalyse en zoemt hierbij in op de 

leerlingen die extra zorg vragen. Dit heeft als resultaat dat leerlingen doorschuiven naar de 

plusklas, naar de RT/HB of krijgen een op maat gesneden programma aangeboden. Indien nodig 

wordt externe hulp ‘ingevlogen’.  
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Dit schooljaar hebben we gebruik mogen maken van de subsidie ‘Nationaal Programma 

Onderwijs` (NPO-gelden). Deze subsidieregeling is in het leven geroepen door de overheid om 

de achterstanden die opgelopen zijn door Covid-19 in te dammen. Scholen konden zelf kiezen 

hoe zij de financiële middelen wilden inzetten aan de hand van een menukaart. Iedere school 

heeft een schoolscan gemaakt en hierin kenbaar gemaakt welke interventies zij willen plegen in 

het schooljaar 2021/2022 en 2022/2023. Op De Poolster hebben we onder andere ingezet op 

de inhuur van (extra) personeel. Hierbij valt te denken aan: uitbreiding uren van de 

onderwijsassistentes, onderwijsondersteuners en de inzet van geschoold personeel op het 

gebied van sociaal-emotionele vaardigheid. Daarnaast hebben we dit jaar een deel van de 

financiële middelen ingezet om lesmethodes te vernieuwen (rekenen en technisch lezen) en 

voor de professionalisering van het team en individuele collega’s. We hebben daarnaast een 

grote investering gedaan in de aanschaf van laptopkarren voor de midden- en bovenbouw. 

Deze laptops geven een impuls aan het lesgeven in de 21e eeuw (o.a. wereldoriëntatie, 

mediawijsheid), maar deze worden ook ingezet tijdens de kernvakken.  

Ook in het schooljaar 2022/2023 mogen we deze NPO-gelden nog uitgeven. Dit zullen we doen 

volgens ons plan beschreven in de ‘Schoolscan’. 

Schoolbrede aandachtspunten 
Rekenen blijft komend schooljaar een speerpunt, dit blijkt ook uit het schoolrapport van de 
Cito-eindtoets. De methode WIG5 zal verder implementeren in de groepen 3 t/m 5 en ook de 
groepen 6 en 7 zullen gaan starten met deze methode in het schooljaar 2022/2023.  
De technisch leesmethode ‘Karakter’ wordt aangeschaft en geïmplementeerd in de groepen 4 
t/m 8. De werkgroep taal/lezen zal dit proces begeleiden en regelmatig evaluatiemomenten 
inplannen.  
Met name de resultaten van de huidige groep 7A vraagt onze aandacht komend schooljaar, 
maar ook groep 7B verdient de nodige aandacht. In deze groepen zullen wederom extra 
interventies gepleegd worden komend schooljaar. Daarnaast hebben we een subsidieaanvraag 
ingediend ` Op naar de brugklas!` voor een goede overstap van PO naar VO. Door de overige 
groepen wordt naar verwachting gescoord en wordt de schoolnorm vrijwel altijd behaald. 
 
Niet alleen de cognitieve zaken worden gemonitord, maar ook de creatieve ontwikkeling, het 
motorisch en het sociaal functioneren van de kinderen. Het is mooi te zien dat veel kinderen 
een goede ontwikkeling doormaken. Echter, het is opvallend dat een toenemend aantal 
kinderen (externe) hulp nodig heeft. Onze Jeugdcoach Op School (Simone van Bree) speelt 
hierin een belangrijke rol, maar komt tijd tekort om alle kinderen te begeleiden die dat, zeker 
nu, nodig lijken te hebben. Dit jaar hebben we wederom in de bovenbouwgroepen een dagdeel 
georganiseerd waarin Stichting Safe School de groepen heeft bezocht om een `Safetalk` te 
houden. We zullen dit, en de taakuitbreiding van een tweetal gespecialiseerde collega’s, ook 
volgend schooljaar voortzetten en NPO-gelden inzetten om kinderen extra te begeleiden in hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Gelukkig zien we dat het met verreweg de meeste kinderen 
goed gaat en dat zij met plezier naar school komen. 
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Met de onderzoeken van WMKPO (Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs) wordt jaarlijks 
gemonitord hoe teamleden en kinderen onze school, ons onderwijs en de omgeving ervaren. 
Dit wordt om het jaar ook aan de ouders gevraagd middels een ouderenquête.  
In de bijlagen van dit jaarverslag zijn de resultaten van deze onderzoeken te vinden. De uitslag 
van deze enquêtes is door het team en de directie geanalyseerd en in de jaarplannen zijn 
aandachtspunten opgenomen. 
 

Medewerkers 
Het team is ook afgelopen jaar stabiel, sterk en flexibel gebleken. Regelmatig hadden we dit 

schooljaar te dealen met zieke collega’s door Covid-19 of een “gewone” griep. Gelukkig was dit 

verzuim vaak kortdurend en konden groepen bijna altijd vervangen worden door een andere 

collega. In dit hele schooljaar hebben we maar 2,5 dag een groep naar huis moeten sturen. Dit 

is iets waar we erg tevreden over zijn en laat zien dat we op De Poolster altijd voor elkaar 

klaarstaan.  

Helaas hebben we dit schooljaar ook tweemaal te maken gehad met een langdurig zieke 

collega. De vervanging van een van de langdurig zieke collega’s konden we intern oplossen. 

Voor de andere collega hebben we (tijdelijk) een nieuwe collega, tevens ouder van school, 

aangenomen. Heel fijn dat we in tijden van het lerarentekort toch snel een stabiele oplossing 

konden vinden voor betreffende groep. 

Het team heeft zich het afgelopen schooljaar op veel terreinen bijgeschoold, zowel op 
teamniveau als op individueel niveau. De meest opvallende is: het afronden van de 
basisopleiding Vrijeschool Onderwijs Kunst (door de cultuurcoördinator). Komend schooljaar zal 
een viertal collega’s zich gaan scholen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid om meer 
expertise te genereren in de school. Daarnaast gaan twee collega’s de opleiding MRT 
(Motorische Remedial Teaching) volgen. 

Aantal medewerkers per 1-8-2022: 

• 44 medewerkers, waaronder 5 mannelijke collega’s en 38 vrouw 

• 10 medewerkers zijn 55 jaar of ouder 

• 24 medewerkers tussen de 35 en 55 jaar 

• 10 medewerkers zijn jonger dan 35 jaar 
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Het afgelopen jaar hebben we vier nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Ester Rademaker is 

aan het begin van dit schooljaar op De Poolster gestart. Zij draagt twee dagen per week zorg 

voor het begeleiden van de plusklassen (groep 5 t/m 8) en begeleidt daarnaast een aantal 

leerlingen op basis van een onderwijsarrangement. Op vrijdag geeft zij les in groep 8B.  

Aivi Amanatkhan is onze nieuwe gymdocent sinds januari 2022. Een leuk weetje is dat dit een 

oud-leerling van de school is. Aivi werkt op dinsdag en donderdag en geeft dan de gehele dag 

gymles aan de groepen 3 t/m 8 in De Sterrenhal. 

Aileen Peek is sinds de voorjaarsvakantie 2022 werkzaam op De Poolster in groep 7. Zo 

halverwege het jaar, met 2 zwangerschappen in betreffende groep, was het heel fijn dat we 

een passende collega hebben kunnen vinden. Zij was tevens gekoppeld aan een coach met veel 

ervaring in groep 7. Wegens een langdurig ziekteverlof is halverwege de maand maart nog een 

nieuwe collega ingevlogen voor een kleutergroep, Esther Hollenberg-Woutersen.  

Alle vier hebben ze laten zien goed binnen het team te passen. 

Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van drie collega’s die met (vervroegd) 
pensioen gaan. Hierdoor ontstonden er drie vacatures. We zijn blij te kunnen melden dat we 
Manon van der Salm (groep 5) en Cindy de With (kleutergroep) hebben aangenomen voor het 
schooljaar 2022/2023. We wensen hen veel (werk)plezier toe op De Poolster. 
De vacature voor groep 6 is op moment van schrijven nog niet vervuld.  
 
 

Gebouw  
Dit jaar, 2022, hadden we begroot om de personeelskamer en de RT-ruimte op te knappen. Het 
doel van het opknappen van de personeelskamer was vooral om meer zitplekken te creëren, 
zodat we weer met z’n allen kunnen lunchen tussen de middag. Om dit te bewerkstelligen is er 
boven de bestaande vensterbank een houten plank bevestigd waaraan gegeten/gewerkt kan 
worden. Daarnaast wordt er nieuw meubilair aangeschaft (kleinere tafels en praktische 
stoelen). Hopelijk kunnen we vanaf het nieuwe schooljaar weer gezellig met elkaar lunchen.  
Voor de RT-ruimte wordt ook nieuw meubilair aangeschaft, maar bovenal is er een nieuwe 
kastenwand gemaakt door firma Wolters. Hierdoor kunnen materialen netter en efficiënter 
opgeborgen worden.  
Firma Wolters heeft voor ons ook de voetbalbak op het schoolplein gerenoveerd, deze was 
afgekeurd en nodig aan een opknapbeurt toe. Er kan nu weer naar hartenlust gevoetbald 
worden door de kinderen.  
Bovenschools is er door de Laurentius Stichting ook het een en ander geïnvesteerd in de vorm 
van nieuwe vloerbedekking in groep E (voormalig speellokaal van de kleuters) en in het kantoor 
van de directie.  
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Samenwerking 

Er is dit schooljaar weer heel prettig samengewerkt met de oudergroep. In de eerste helft van 

het schooljaar speelde Covid-19 nog een rol, waarbij kinderen nog regelmatig onlineonderwijs 

moesten volgen i.v.m. een besmetting of quarantaine. Het was fijn om te zien dat ouders hun 

kind(eren) hielpen en begeleidden waar nodig.  Onze dank hiervoor is groot. 

Wij zijn de MR-leden wederom dankbaar voor hun inzet gedurende het schooljaar. We hebben 

weer regelmatig met elkaar moeten schakelen en dit verliep meestal vlot en prettig. 

De heer Onken neemt namens De Poolster ook zitting in de GMR. Wij zijn hem erkentelijk voor 

zijn deelname en de wijze waarop hij deze taak uitvoert.  

Gelukkig konden er dit schooljaar weer meer feestelijke activiteiten georganiseerd worden dan 

afgelopen jaar. De OR heeft zich hierbij weer als vanouds ingezet en ook goed meegedacht over 

eventuele alternatieven wanneer er toch nog beperkingen waren. Te denken valt aan: carnaval, 

projectweken, sportdag, avond-4-daagse etc. Helaas gaan er eind dit jaar een aantal 

ouderraadsleden de school verlaten. We hopen op voldoende nieuwe aanwas vanuit de 

oudergroep. 

De overblijf, die valt onder de verantwoording van de MR, wordt aangestuurd door Jolanda 

Kerkvliet. De dagelijkse coördinatie wordt met grote zorg door Linda van Lobberegt uitgevoerd. 

Wij zijn de dames hier heel dankbaar voor. We hopen in het nieuwe schooljaar weer voldoende 

vrijwilligers te kunnen verwelkomen in de school om de overblijf goed draaiende te kunnen 

houden.   

Er zijn veel instanties waarmee intensief samengewerkt wordt om de gevraagde en verwachte 

kwaliteit te leveren, we staan er niet alleen voor. In geheel willekeurige volgorde: BSO Partou, 

het CJG, Jeugdcoach Op School, Veilig Thuis, de gemeente, Renewi, Derwort Hoveniers, de 

wijkagenten, de bibliotheek, stichting Muzische Vorming, ons eigen schoolbestuur en de 

besturen van overige denominaties, de politie, het voortgezet onderwijs, PPO Delflanden, 

onderwijs adviesdiensten en uiteraard diverse onderhoudsbedrijven.  

Wij bedanken bovenstaande instanties voor de prettige en constructieve samenwerking in het 

afgelopen jaar. 

Gelukkig konden we ook dit jaar weer rekenen op een aantal trouwe vrijwilligers. Ton 

Hagenaars heeft voor ons weer de nodige klussen in school opgepakt. Wendy Bierman zorgde 

voor wat extra handen in de groepen 3 tijdens het circuit. Juf Inge heeft bij de kleuters 

motorische ondersteuning geboden. Meester Fons, die vele jaren de lessen Italiaans in school 

verzorgde, gaat na dit schooljaar nu écht met pensioen. Onze dank voor zijn tomeloze inzet is 

niet in woorden uit te drukken. 

Onze planten in en om het gebouw worden nog steeds met veel liefde onderhouden door 

vrijwilligster Bep. Er zijn weer nieuwe planten gekocht én gestekt voor binnen en buiten en 

hierdoor is de aanblik in en om het gebouw fleurig, top! 
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Financiën 

De school kent nog steeds een lichte groei in leerlingenaantal, dit aantal zal nu 

hoogstwaarschijnlijk gaan stabiliseren. De school staat er financieel goed voor, de begroting 

was ook dit jaar weer sluitend. Binnen de begroting is de bijdrage van de ouderraad 

noodzakelijk. Zij bekostigen o.a. de bussen en entree van uitstapjes, dragen bij in de kosten van 

grote feesten (Sint, Kerst, Pasen) en springen financieel bij voor specifieke activiteiten (keuze-

uur, musical, schoolwerkweek en incidentele uitgaven voor apparatuur). De vrijwillige 

ouderbijdrage is via Social Schools digitaal geïnd. Onze nieuwe penningmeester mevrouw Karin 

Chaudron heeft haar taak hierin serieus opgepakt. 

Naast de werkdrukverlagende gelden die we al een aantal jaren ontvangen en inzetten , 

hebben we dit jaar ook gebruik gemaakt van de subsidie ‘Nationaal Programma Onderwijs 

(NPO)’. Dit geld is ingezet voor extra hulp aan groepen en individuele kinderen, die mogelijk 

een achterstand op hebben gelopen door Covid-19. Ook komend schooljaar zullen we, zoals u 

eerder in dit document heeft kunnen lezen, nog gebruik maken van deze subsidieregeling.   

De uitgebreide begroting treft u in het jaarverslag van de Laurentius Stichting en is tevens 

opvraagbaar bij de directie van de school. 
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Bijlagen: 

Bijlage 1: WMKPO leerlingen vragenlijst 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De scores lopen van 0 tot 4. 
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Bijlage 2: WMKPO vragenlijst leerkrachten – quickscan 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De scores lopen van 0 tot 4.  
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Bijlage 3: WMKPO ouder vragenlijst 2020/2021 
In het schooljaar 2022/2023 zal, conform planning, weer een nieuwe ouderenquête worden afgenomen.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De scores lopen van 0 tot 4. 
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Bijlage 4: Jaarverslagen commissies 
Elke commissie heeft een jaarverslag gemaakt. Deze treft u hieronder aan.     

Jaarverslag algemeen 2021/2022 

Onderwerp  Doelstelling  Door wie? Afgerond in  Evaluatie 

Traject Positieve 
school starten 

• Er is een 3-jarig traject ingezet onder leiding 
van Het Talentenlab. Doel is het ontwikkelen 
van `De positieve school`. 

• Binnen dit traject gaan we verder met het 
ontwikkelen van een groei mindset bij alle 
leerlingen a.d.h.v. onderstaande 8 principes: 
1. Jezelf als rolmodel  
2. Gebruiken van groeitaal 
3. Complimenten te geven 
4. Fouten te maken  
5. Breinologie (6 in de les) 
6. Uitdagingen aangaan (Makkie-, Lef- en 

Paniekland) 
7. Strategieën (Leren van anderen) 
8. Doorzetten (Leerkuil) 

• Kennis binnen het team vergroten m.b.t. 
executieve functies en procesgerichte 
feedback als onderdeel van het traject `De 
positieve school`. 

• Vergroten van autonomie bij alle leerlingen. 

• Verder werken aan een doorgaande lijn en 
borging binnen de gehele school op alle 
niveaus. 
Gedurende het schooljaar 3 studiedagen. 
Gedurende het schooljaar 5 
werkgroepbijeenkomsten. 

Hele team + Floor 
Raeijmaekers en René Lous 
(Het Talentenlab) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgroep `Positieve school` 

Doorlopend proces 
Het traject zal 3 
jaren duren. De 
start van jaar 1 is, 
ondanks Covid-19, 
online gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einde schooljaar 

In het schooljaar 2021/2022 hebben we 
de laatste modules (teamtraining) van 
de Positieve School gevolgd tijdens de 
studiedagen. 
 
We hebben 2 cycli van het PERMA-
model doorlopen om de doorgaande 
lijn te waarborgen op teamniveau. Deze 
cycli waren maandelijks gericht op een 
teamactiviteit binnen het PERMA-
model, georgaaniseerd door 
werkgroepleden/collega’s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-De geplande werkgroepbijeenkomsten 
hebben doorgang gevonden.  
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Wetenschap en 
techniek 

• Verder met de implementatie van de nieuwe 
werkwijze op het gebied van Wetenschap en 
techniek. 

Leerkrachten van de groepen 
3 t/m 8.  
 

Doorlopend De nieuwe werkwijze is geëvalueerd en 
waar nodig bijgesteld. Ook is er gestart 
met een nieuwe werkwijze voor 
topografie in de groepen 5 t/m 8.  
De werkgroep Wetenschap en Techniek 
is eind schooljaar 2021/2022 afgerond. 
De ingezette werkwijze en opgestelde 
documenten zijn geïmplementeerd.  

Talentontwikkeling • De cultuurcoördinatoren gaan een opzet 
maken om talentontwikkeling voor de 
groepen 5 t/m 8 vorm te geven in de school.  

Leerkrachten van de groepen 
5 t/m 8. 

Eind schooljaar Er is een plan voor talentontwikkeling 
opgezet en er heeft een proefronde 
plaatsgevonden (3 lessen). Deze is 
geëvalueerd met betrokken 
leerkrachten en leerlingen. Een aantal 
kleine aanpassingen zullen worden 
gedaan. In het schooljaar 2022/2023 zal 
dit plan volledig in werking treden.  

Cultuur • Inwerken nieuwe cultuurcoördinator i.v.m. 
pensionering van de huidige coördinator aan 
het eind van het schooljaar. 

Irene/Anne Gehele schooljaar Dit heeft plaatsgevonden en overdracht 
tussen betrokken collega’s heeft 
plaatsgevonden.  

Protocollen • Protocollen herzien en updaten. L11-werkgroepen Eind schooljaar Vooral de protocollen op het gebied van 
gedrag, ICT en HB zijn dit schooljaar 
flink aangepakt/aangevuld. De 
protocollen van rekenen en taal/lezen 
zijn wederom gecontroleerd/besproken 
en waar nodig zijn (kleine) aanpassingen 
gedaan door betreffende werkgroepen.  

Organisatiestructuur • Het handhaven en finetunen van de 
overlegstructuren en lijnen in de school 
tussen MT, IB en directie. 

MT/IB 
 

Gedurende 
schooljaar, lopend 
proces 

We hebben gewerkt volgens de 
geplande overlegstructuur. Tussentijds 
overleg vond plaats wanneer nodig.  

Taakbeleid • Werken n.a.v. het werkverdelingsplan. 

• Werken met een eventmanager voor diverse 
activiteiten. 

Hele team 
Femke B. 

Gedurende 
schooljaar 

Zowel het werken volgens het 
werkverdelingsplan als met de 
eventmanager heeft de 
spreekwoordelijke vruchten weer 
afgeworpen dit schooljaar.  
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Personeel • Hoge werktevredenheid borgen, waardoor 
weinig verloop personeel. 

 

• Inzetten op werkdrukverlaging van 
leerkrachten en op het voldoende tijd en 
aandacht investeren in elk personeelslid 
zodat deze zich gezien voelt/blijft voelen. 
 

 
 

• Coaching verzorgen voor startende/nieuwe 
personeelsleden. 

• Werving meer (LIO) stagiaires met het oog 
op lerarentekort. 

• Klassenbezoeken en cyclus volgens klok 
Mooi Inzichtelijk (voorheen C007) met elk 
teamlid doorlopen. 

Directie/MT met team 
 
 
 
 
Directie/MT en IB 
MT  
 
Directie/MT en teamleden 

Schooljaar 
 
 
 
 
 
Volgens 
jaarkalender 

-Op 3 (vervroegde) pensionado’s na, is 
er wederom geen sprake van verloop 
op De Poolster. 
-We hebben gewerkt volgens het plan 
van de werkdrukverlaging (zie 
werkverdelingsplan). Ieder teamlid 
heeft daarnaast een klassenbezoek en 
een functioneringsgesprek gehad. 
Uiteraard spreken we collega’s ook 
tussentijds voor een (informeel) praatje. 
-Ook in de coaching van nieuwe 
personeelsleden is voorzien.  
-Helaas hebben we dit schooljaar geen 
LIO-stagiaire gehad. Het aantal pabo-
stagiaires was wel heel hoog.  
-Zie bovenstaand. 

Professionalisering • Studiedagen:  
15 sept 2021: Positieve school  
19 januari 2022: Positieve school 
28 maart 2022: Positieve school 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Directie, MT, IB, L11- 
werkgroepen, Talentenlab 
Floor en Renée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zie data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De studiedagen van januari 2022 en 
maart 2022 hebben een andere 
invulling gekregen dan gepland. De 
studiedag van januari 2022 stond in het 
teken van de kwaliteitsmatrix en het 
beleid op burgerschap en integratie. 
Daarnaast hebben we een dagdeel in 
het teken gesteld van verbinding binnen 
het team. De studiedag van maart 2022 
zou in het teken staan van module 6 van 
de Positieve School, maar werd op het 
laatste moment afgezegd i.v.m. ziekte. 
Deze studiedag hebben we o.a. besteed 
aan het ontwikkelen van een nieuwe 
kijkwijzer voor de collegiale consultatie.  
De gemiste module is in juni 2022 
ingehaald.  
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• Coaching collega`s feedback, 
klassenconsultatie door Het Talentenlab. 

 
 
 

• Professionalisering personeel stimuleren, 
borgen en vergroten. 

 

• 2x per jaar collegiale klassenconsultatie 
inroosteren gericht op schoolontwikkeling. 
 
 

• Jaarlijks klassenbezoek volgens Mooi 
Inzichtelijk (voorheen C007) cyclus. 

• Jaarlijks klassenbezoek IB. 

Team   
 
 
 
 
Directie 
 
 
Team 
 
 
 
Directie 
 
IB 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 2021  en 
April 2022 
 
 
Gedurende 
schooljaar 

-Het onderwerp coaching 
collega’s/professionele feedback staat 
op de planning voor de eerste studiedag 
van het nieuwe schooljaar (september 
2022).  
-Er zijn weer diverse 
cursussen/opleidingen gevolgd binnen 
het team. 
-De collegiale klassenconsultatie heeft 
door maatregelen rondom Covid-19 dit 
schooljaar een keer plaatsgevonden 
(juni 2022).  
-De klassenbezoeken van IB en de 
directie hebben doorgang gehad. 

Professionele cultuur • Op een professionele manier feedback aan 
elkaar geven. Dit blijft een aandachtspunt in 
de school. Dit is ook een onderdeel van het 
eerste jaar van het traject ‘Positieve school’ 
waar we komend schooljaar mee verder 
zullen gaan. 

Hele team Studiedagen 
2021/2022 

I.v.m. de uitloop van de modules van de 
Positieve School is dit nog niet gelukt. 
Dit onderwerp staat gepland tijdens de 
studiedag van 7 september 2022 o.l.v. 
het Talentenlab en acteurs. Daarna zal 
tijdens een werkgroepbijeenkomst een 
vervolg plan gemaakt worden. 

L11 commissies  • De verschillende commissies buigen zich 
over onderwerpen die het onderwijs 
verbeteren.  

• Komen tot een jaarplan voor iedere 
commissie.  

• Aan het begin van het schooljaar 
presenteren de werkgroepen hun plannen 
voor aankomend schooljaar. 

L11 commissies  
IB/MT/Directie 
 
 

Start jaar, 
doorlopend  
 
Studiedag 
september 2021 

Alle genoemde doelen die beschreven 
stonden bij dit punt zijn behaald. 
Wederom een groot compliment aan de 
werkgroepen voor de hoeveelheid werk 
die verzet is gedurende dit schooljaar.  

Huisvesting • Het opknappen van de RT-ruimte en 
personeelkamer. 

 

Directie/MT Gedurende 
schooljaar 
 

-De firma Wolters is druk geweest met 
het opknappen van de personeelskamer 
en de RT-ruimte. Ook worden beide 
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• Het klimaat binnen de school werkbaar 
houden ondanks gebreken in de oud-bouw. 

ruimtes voorzien van nieuw meubilair.  
-Het klimaat is werkbaar. Ruimtegebrek 
is en blijft onze grootste “vijand”  in de 
school.  

Rapportage  • Binnen het traject `De positieve school` op 
zoek naar een passende manier van 
rapporteren. Waarbij goed gekeken wordt 
naar het aantal rapportagemomenten in een 
schooljaar. Mocht zich al een plan 
ontwikkelen, zullen we deze communiceren 
richting de MR. 

Directie/MT en MR  Gedurende 
schooljaar 

Dit doel wordt doorgeschoven naar het 
jaarplan 2022/2023. Dit komt 
grotendeels doordat het traject de 
Positieve School vertraging heeft 
opgelopen in de periode van Covid-19. 

Financiën • Zorgen dat de school financieel gezond blijft 
(sluitende begroting). 

Directie/MT Gedurende 
schooljaar 

De school is nog steeds financieel 
gezond. We hebben onze uitgaven en 
investeringen goed in beeld.  

Zorg • Werken volgens Zorgplan en Kwaliteitskaart. Directie/MT/IB/Team Gedurende 
schooljaar 

Dit doel is behaald. Indien wijzigingen 
nodig zijn, worden deze opgenomen in 
de nieuwe versies van deze 
documenten.  

Methodes • Werken met de nieuwe methodes WIG5 en 
Blits 2. 

 
 
 
 
 
 

• Oriëntatie starten voor een nieuwe methode 
technisch lezen. 

Team 
 
 
 
 
 
 
 
Werkgroep aanschaf nieuwe 
methode. 

Start schooljaar  
 
 
 
 
 
 
 
Start schooljaar 
 

-De methode WIG5 (rekenen) is 
geïmplementeerd in de groepen 3 t/m 
5. In het schooljaar 2022/2023 volgen 
de groepen 6 & 7.  
De methode Blits 2 is geïmplementeerd 
in de groepen 5 t/m 8. Beide methodes 
zijn regelmatig geëvalueerd in 
betreffende bouwen en werkgroepen. 
-Een werkgroep heeft zich georiënteerd 
op diverse methodes voor technisch 
lezen. Uiteindelijk is de keuze gevallen 
op ‘Karakter’ van uitgeverij Malmberg. 
De groepen 4 t/m 8 zullen vanaf 
schooljaar 2022/2023 met deze 
methode gaan werken. De methode 
Estafette wordt dus vervangen.  
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ICT 
 

• Implementeren van de leerlijn digitale 
geletterdheid. 

• Investeren in hardware m.b.t. ICT. 

L11 werkgroep ICT/MT Start schooljaar -De leerlijn is geïmplementeerd en waar 
nodig aangevuld/bijgesteld.  
-We hebben een aanzienlijk bedrag 
vanuit de NPO-gelden (zie schoolscan) 
geïnvesteerd in de aanschaf van 
leerlinglaptops en bijbehorende 
laptopkarren. In de middenbouw is nu 
een laptopkar per leerjaar beschikbaar 
en in de bovenbouw heeft iedere groep 
zijn eigen kar met 30 laptops.  

Pedagogisch 
handelen 

• Het opstellen van protocollen om regels en 
afspraken te verduidelijken en meer 
zichtbaar te maken in de school. 

 
 
 

• Ondersteunen van leerkrachten op het 
gebied van pedagogisch handelen door de 
inzet van externen (Safe School en MOED) in 
de groepen. 

• Investeren in meer begeleiding van 
individuele/groepjes kinderen op het gebied 
van sociale vaardigheden. 

L11 werkgroep gedrag/MT 
 
 
 
 
 
 
 
Externen 
 
 
 
Collega`s met expertise (Liivi, 
Judith) 

Gedurende 
schooljaar 

-De werkgroep gedrag heeft, na input 
van collega’s en leerlingen, schoolregels 
opgesteld. Er zijn bijbehorende 
illustraties ontworpen. Vanaf het 
schooljaar 2022/2023 zullen de 
gedragsregels in alle documenten 
verwerkt zijn en zullen deze ook 
zichtbaar in de school zijn.  
-Er zijn weer diverse gastlessen gegeven 
(zie jaarverslag gedrag).  
-Vanuit de NPO-gelden hebben we twee 
collega’s uitgeroosterd voor het geven 
van SoVa-lessen. Er was veel animo 
voor deelname hieraan.  

Covid-19 • Het goed in beeld brengen van de eventueel 
opgelopen (leer)achterstanden door Covid-
19. 

• Een plan opstellen om deze leerlingen extra 
te begeleiden. 

• Inzetten van extra ondersteuning vanuit de 
menukaart NPO met als doel om deze 
kinderen een groei in hun ontwikkeling te 
laten maken. 

IB/RT/MT/Groepsleerkrachten 
 
 

Start en gedurende 
schooljaar 

We hebben een schoolscan gemaakt. 
Dit document is gedeeld met het team, 
het bestuur en de MR. In dit beleidsstuk 
zijn de onderwijsresultaten van 
2020/2021 opgenomen en hebben we 
beschreven welke interventies van de 
“menukaart” we in wilden zetten vanuit 
de subsidie NPO. Volgens dit plan zijn 
we te werk gegaan en zullen we dit ook 
komend schooljaar weer doen.  
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Meer- 
hoogbegaafdheid 

• Implementeren van de leerlijn meer- en 
hoogbegaafdheid. 

 
 
 

• Inzetten op professionalisering van collega`s 
op dit gebied i.v.m. vertrek van expertise uit 
de school. 

• Bewaken en borgen van de 
onderwijskwaliteit voor de meer- 
hoogbegaafden in de school. 

L11 werkgroep HB/IB/MT 
 
 
L11 werkgroep HB/IB/MT 
 

Gedurende 
schooljaar 

-De leerlijn heeft meer vorm gekregen 
en is in delen door de werkgroep 
gepresenteerd in de verschillende 
bouwen. Verdere implementatie 
gebeurt volgend jaar. 
-Volgend schooljaar gaan 4 collega’s 
zich scholen op het gebied van meer-en 
hoogbegaafdheid.  
-Heeft plaatsgevonden en wordt 
volgend schooljaar doorontwikkeld 
door de werkgroep i.s.m. de IB.  
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Jaarverslag intern begeleiding 2021/2022 

Onderwerp 

 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Ontwikkeling 
groei mindset 

• Verder ontwikkelen van het gebruik van 
groeitaal binnen het team. Eventueel verder 
aanpassen van het groepsbesprekingsformulier. 

• Borgen van de gemaakte afspraken wat betreft 
breinleren d.m.v. klassenobservaties. 

• Kennis vergroten in team over procesgerichte 
feedback en executieve functies.  

• Vergroten autonomie bij leerlingen. 

• Voortgang traject Positieve School. 

• Cursus “Effectieve groepsbespreking” wordt 
gevolgd door IB.  

IB/MT en Talentenlab  Doorlopend 

 

 

 

 

Het groepsbesprekingsformulier is 

deels aangepast door het gebruik van 

groeitaal. Tijdens de 

werkgroepvergaderingen van de 

Positieve School zal de invulling van de 

groepsbesprekingen ook aan bod 

komen. Principes van het breinleren 

staan op het observatieformulier en 

worden na de les besproken met de 

leerkrachten.  

Het geven van feedback komt volgend 

jaar aan de orde op de studiedag. 

Het punt kennis vergroten over 

executieve functies en hoe we deze 

functies beter kunnen 

trainen/inzetten binnen ons 

onderwijs, wordt meegenomen als 

doel volgend jaar in de HB- werkgroep 

en gedragswerkgroep.  

Cursus is gevolgd, maar bracht ons 

helaas niet veel kennis op. 
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HGW- cyclus 
 

 

 

• m.b.v. de kwaliteitskaart wordt de HGW-cyclus 
binnen het team vormgegeven. 

• De kwaliteitskaart wordt aangepast en gedeeld 
met het team. 

IB 

 

Einde schooljaar 

(juni) 

 

Gedaan 

Schoolonder-

steuningsprofiel 

 

 

 

• Het in beeld brengen van onze 
ondersteuningsmogelijkheden:  
- welke deskundigheid is er?  

- welke voorzieningen zijn er? 

• Maken van een nieuw ondersteuningsprofiel op 

basis van de leerlingpopulatie. 

• Bespreken binnen het team. 

IB/MT Midden schooljaar Het SOP (schoolondersteuningsprofiel) 

is waar nodig aangepast en wordt 

gedeeld binnen het team. Tijdens de 

MR-vergadering op 21 juni 2022 wordt 

deze besproken en geaccordeerd.  

Leerlingpopulatie • We gaan bespreken hoe vaak we onze 
leerlingpopulatie, die we nu in beeld hebben 
gebracht, gaan aanpassen.  

IB/MT Februari 2022, voor 

het maken van het 

nieuwe SOP 

Dit punt is niet besproken en wordt 

meegenomen naar volgend jaar.  

Notitie van extra 
zorg in Esis 
 

• Duidelijker beeld krijgen van de extra zorg van 
iedere leerling binnen Esis (noteren, logo/fysio, 
medicijngebruik etc.) 

• Mogelijkheid tot gebruik van OPP uit Esis 
bekijken. 

• Mogelijkheid bekijken van een gezamenlijke 
groepsnotitie in Esis. 

• Uitzoeken welke gegevens we in Esis willen 
zetten en hoe we dit willen vormgeven. 

IB Midden/eind 

schooljaar 

 

 

De extra zorg wordt nu door IB 

ingevuld, maar nog niet alles. Dit punt 

zal blijven staan voor komend jaar. 

Deze zorg is zichtbaar op het 

‘Dashboard Mijn Groep’. Deze is weer 

aangepast/veranderd vanuit Esis. De 

werkgroep ICT zal dit punt meenemen 

in hun plan en deze veranderingen in 

de bouw bespreken. 

We hebben als IB naar het OPP 

gekeken, maar vinden dit niet zo'n fijn 
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formulier. We gaan nu naar een ander 

OPP kijken of gebruiken deze gewoon 

uit het Groeidocument van PPO. De 

gezamenlijke groepsnotities moeten 

beter bekeken worden. Tijdens een 

bijeenkomst van Laurentius kwamen 

zij met nieuwe tips en mogelijkheden. 

Besloten is daar in het nieuwe jaar 

naar te kijken en te besluiten of we 

daar iets mee willen.  

Schoolnorm 
 

• Nieuwe Schoolnorm bespreken met Alfons  
(55% I+II= dat reëel?). 

 

IB/MT Begin schooljaar 

 

 

 

IB/MT en Alfons hebben bekeken 

welke schoolnorm reëel is.  

50% I&II wordt de norm en 55% I&II 

wordt onze ambitie. Daarnaast blijven 

we de vaardigheidsscore en –groei 

gebruiken bij onze groeps- en 

schoolanalyse.  

Blokplannen i.p.v 
groepsplannen 

• Doelmatiger werken door betere analyse van 
methodetoetsen. 

• Alfons uitnodigen om deze manier van werken 
toe te lichten 

• De mogelijkheden onderzoeken om te gaan 
werken met blokplannen. 

IB/MT Begin schooljaar  

 

We hebben met het MT besloten om 

het gebruik van blokplannen uit te 

proberen bij rekenen. Doordat we dit 

schooljaar zijn gestart met een nieuwe 

rekenmethode in groep 3 t/m 5 en 

hier veel tijd in ging zitten, hebben we 

daar nog niet goed naar kunnen 

kijken. Dit punt zal meegenomen 

worden naar het nieuwe jaar en 

opgenomen worden in het jaarplan 

van de rekenwerkgroep.  
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Cito toetsen 5.0 
/andere toetsen 
(Dia of Iep) 

 

• Gebruik maken van nieuwere/andere toetsen/ 
leerlingvolgsysteem.  

IB/MT/werkgroep 

 

Gehele schooljaar Met het MT hebben we een keuze 

gemaakt uit twee LVS-systemen die 

we nader wilden bekijken (DIA en Cito 

Leerling in Beeld). Daarna zijn er 

collega's uit de midden- en 

bovenbouw aangesloten om uit deze 

twee een keuze te maken. Het is Cito 

Leerling in Beeld geworden. Volgend 

jaar zal op de eerste studiedag hier 

uitleg over worden gegeven.  

Werkgroepen: 
Jaarplan 

• Smart formuleren van doelen in het jaarplan. IB/MT Begin werkgroep 

vergaderingen 

Gedaan 

HB: 
Beleidsplan meer- 

en 

hoogbegaafden. 

• Beleidsplan opstellen voor een eenduidige 
aanpak door de gehele school. 

IB Begin schooljaar 

doornemen met 

nieuwe HB 

specialist en delen 

met team 

Het HB-beleidsplan is besproken en 

doorgenomen met de nieuwe HB-

specialist. Het plan is daarna 

aangevuld en aangepast. Het 

stappenplan, uit het beleidsplan, is in 

de bouwen toegelicht. Het beleidsplan 

zelf is aan het eind van het jaar 

rondgestuurd met daarin de nieuwe 

plusklasnaam.  

RT: 
Beleidsplan/proto

collen motoriek 

 

• Beleidsplan/protocollen opstellen voor een 
eenduidige aanpak door de gehele school op het 
gebied van schrijven. 

• Bekijken of blokletters een betere optie is voor 
de school dan het aanbieden van schrijfletters. 

• We oriënteren ons op de aanschaf van een 
nieuwe methode op het gebied van motoriek 
(schrijfdans/krullenbol). 

IB Begin/midden 

schooljaar 

In de werkgroep zijn protocollen 

opgesteld. Er is een presentatie 

gegeven door de IB in de groepen 3 en 

4 over de ontwikkelingen op 

motorisch gebied. Er is besproken 

welke aanpassingen in het protocol 

nodig zijn en haalbaar zijn om uit te 

kunnen voeren.  
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Blokletters is geen betere optie dan 

het aanbieden van schrijfletters.  

De methode krullenbol is aangeschaft 

voor 4+ en 5+. We hebben met de 

kleuterleerkrachten en leerkrachten 

van groep 3 in juni hierover een 

training gevolgd.  

Taal-lezen: 

• Dyslexie 
• Ouderbrief opstellen met informatie over 

dyslexie. 

• Bekijken of BOUW voor de zorgkinderen uit 
groep 2 en 3 iets voor onze school kan zijn.  

IB/werkgroep Begin/midden 

schooljaar 

In de werkgroep is besloten om geen 

ouderbrief op te stellen. Vanuit 1801 

(OA) wordt er genoeg informatie naar 

ouders gegeven. In februari en juni is 

Bouw besproken tijdens de 

werkgroepvergadering.  

Wij hebben besloten liever door te 

gaan met de begeleiding die nu 

gegeven wordt door Jessica aan de 

zorgleerlingen i.p.v. BOUW. 

Zorg: 

• Protocol  

• Eigen leerlijn 

• Opstellen protocol OPP/eigen leerlijn. 

• Hulppas rekenen inzetten in school. 

IB Begin van het jaar 

 

 

 

Dit protocol moet nog worden 

gemaakt. 

Hulppassen worden met name ingezet 

bij leerlingen met mogelijk dyscalculie.  

Het wordt nog niet zo structureel 

gedaan als met de lees- en 

spellingpas.  

Kleuters 

• Observatie-
systeem 

• Spel 

• Aanschaf nieuw observatiesysteem. 

• Borgen spelbegeleiding. 
 

IB/leerkrachten Eind schooljaar 

wordt een besluit 

genomen 

 

We hebben een demo bekeken van 

“Inzichtelijk" en deze ook uit kunnen 

proberen in de groep in 

december/januari.  In februari zijn de 

verschillen tussen "Mijn Kleutergroep” 
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 en “Inzichtelijk” met elkaar bekeken. 

De meeste collega's hebben daarna 

gekozen om te willen gaan werken 

met “Inzichtelijk”. In het nieuwe jaar 

krijgen we een starttraining.  

De leerkrachten zijn bewuster bezig 

met het spel. De themahoeken 

worden rijk ingericht, waardoor er 

gerichter spel mogelijk is.  

Rekenen: 

• RT groepjes 
rekenen 

• Evalueren 
nieuwe 
methode/ 
overstap 2-3 

 

• Bekijken of RT groepjes rekenen een optie 
kunnen zijn, zoals bij Connect lezen. 

• Bespreken eventuele hiaten in de overstap van 
groep 2 naar groep 3 bij het gebruik van de 
nieuwe methode. 

IB/RT Begin schooljaar 

 

Rond de 

herfstvakantie 

In de groepen 3 zijn we gestart met 

groepjes RT voor rekenen. Dit is goed 

bevallen.  

We hebben rond de herfstvakantie 

met elkaar bekeken welke hiaten we 

opgemerkt hebben met de overstap 

van groep 2 naar groep 3. Daar is een 

aantal aanpassingen qua 

leerstofaanbod va de kleuters 

uitgekomen en besproken in de 

kleuterbouw.  Dit is aangepast in het 

rekenprotocol.  

NPO gelden • Het organiseren en inplannen van de 
ondersteuning vanuit de NPO gelden binnen alle 
bouwen. 

IB Begin schooljaar en 

dit wordt 

aangepast wanneer 

nodig lopende het 

schooljaar. 

De ondersteuning verliep dit 

schooljaar ruim voldoende en is 

aangepast waar nodig. Het maken van 

de verschillende roosters heeft ons 

vorig jaar veel tijd gekost en dus zijn 

we daar eerder mee begonnen. We 

hebben wederom goed bekeken hoe 

en waar we de ondersteuning in 



  
 

27 
 

 

  

  

moeten gaan zetten. We hebben ook 

een manier gevonden om de 

ondersteuning beter te evalueren en 

te delen met leerkrachten en IB. 

Hierbij heeft de ICT werkgroep ons 

geholpen.  

Groep 3 

• Spelend leren 
 

• Kennis van spelend en bewegend leren 
vergroten bij de leerkrachten. 

• De inzet van spelend en bewegend leren 
vergroten.  

IB/Leerkrachten Gehele schooljaar Dit loopt. Er worden steeds meer 

lessen "bewegend leren” ingezet, met 

name ook buiten. Tessa H. en Tessa P. 

hebben een cursus "bewegend leren” 

gevolgd. Er zijn daarna leuke 

materialen aangeschaft en lesideeën 

gedeeld binnen de bouwen. Dit heeft 

volgend jaar nog zeker onze aandacht.  
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Jaarverslag 2021/2022 ICT 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Computers/laptops/tablets/ 
laptopkar 

• Er wordt een verdeling gemaakt van alle 
devices over de verschillende groepen. 

• Nieuwe laptopkarren (5) aanschaffen 
(gebruik in de groepen). 

• Sander + ICT- 
werkgroep 

• Sander + ITS 

• September 
2021 

• September 
2021 

-Eigen laptopkar inclusief 32 
laptops: groep 6A, 6B, 7A, 7B, 8A 
en 8B (6 laptopkarren).  
-Delen van een laptopkar inclusief 
32 devices: groepen 3, 4 en 5 (3 
laptopkarren). 

Overzetten digitale 
programma’s 

• Programma ‘Flits 4’. 

• Digitale rapporten. 

• Registratielijsten taal, spelling, 
wereldoriëntatie en rekenen. 

• Social Schools - app. 

• Zien 

• TextAid 

• Nieuw wachtwoord aan laten maken 
“poolster-leerling-devices”. 

• Kijk-registratie – kleutergroepen. 

Sander 
 
 
 
 

September 2021 
 

Sander heeft alle lijsten up-to-
date gemaakt en gehouden 
gedurende het schooljaar 2021-
2022. 

Prowise • Klassenbezoek op verzoek van leerkracht 
of uit initiatief van de werkgroep ICT. 

 
 
 

Sander 
 
 
 
 
 
 

Loopt het hele 
schooljaar door 
(mail versturen 
september 2021) 

Sander heeft aan het begin van 
dit schooljaar een mail gestuurd 
naar het team. Er is geen verzoek 
tot een klassenbezoek 
binnengekomen. 
 

Social Schools - website • Continuering onderhoud aan de website. Sander + Yannick September 2021 
en januari 2022 

Sander heeft aan het begin van 
het schooljaar alle 
groepsgedeeltes van de website 
aangepast naar aanleiding van de 
antwoorden op de mail naar het 
team. Gedurende het schooljaar 
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zijn kleine aanpassingen gemaakt 
aan de website waar nodig. De 
NOVA wordt elke maand op de 
website geplaatst. Beleidsstukken 
worden gedurende het schooljaar 
geüpload door Sander. 

Software 
 

• Aanschaffen updates aanwezig software. 

• Bekijken en beoordelen nieuwe 
software. 

Sander + ICT -werkgroep 
 
 

Loopt het hele 
schooljaar door 
 
 

De updates zijn geïnstalleerd. 
Het programma “Inzichtelijk” 
wordt aangeschaft 
(observatiesysteem kleuters). 

Continuering ‘rekentuin’ • Beheer rekentuin. Sander + IB + RT 
 

Loopt het hele 
schooljaar door 

Er zijn dit schooljaar 23 van de 25 
rekentuinen gebruikt. 

Touchscreens • Hulp bieden bij het gebruik van 
touchscreens.  

Sander + ICT- werkgroep 
 

Loopt het hele 
schooljaar door 
 

De werkgroep ICT (Ingrid – OB, 
Yannick – MB en Sander – BB) 
heeft regelmatig hulp geboden in 
de groepen bij het gebruik van de 
touchscreens en touchtables.  

Esis • Continuering invoeren absenten, 
toetsresultaten en gespreksverslagen. 

• Continuering invoeren individuele 
handelingsplannen. 

• Continuering uitslag CITO-eindtoets 
importeren in ESIS. 

Leerkrachten 
 
IB en RT 
 
Leerkrachten  
groep 8  

Loopt het hele 
schooljaar door. 
Loopt het hele 
schooljaar door. 
Mei 2022 

Alle punten zijn uitgevoerd. 
 

Office 365 • SharePoint: Continuering. 

• OneDrive: Continuering. 

• Forms: Continuering enquêtes afnemen 
met Forms. 

• Agenda: Continuering. 

• Aanpassen mailgroepen OB, MB, BB en 
bouwcoördinators. 

• Teams groepen bijwerken en 
verwijderen. 

• Sander + ICT werkgroep 
+ leerkrachten 

 
 
 

Loopt het hele 
schooljaar door 
 

Het gebruik van Office 365 loopt 
goed binnen de school.  
Sander heeft aan begin van het 
schooljaar verschillende 
mailgroepen laten aanpassen 
door ITS. 
Alle groepen in Teams zijn 
verwijderd en opnieuw 
aangemaakt aan het begin van 
het schooljaar. 
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Digitale rapporten • Beheer digitale rapporten Kerndoel. Sander + Rutger Burger Loopt het hele 
schooljaar door 

Sander heeft samen met Rutger 
de gevraagde aanpassingen 
doorgevoerd. Verder zijn de 
rapporten hetzelfde gebleven als 
het vorige schooljaar. 

Social Schools - app • Continuering gebruik app Social Schools. 

• Nieuwe leerlingen worden handmatig 
toegevoegd aan de app. 

• Oudergesprekken klaarzetten voor de 
collega’s. 

Sander + leerkrachten alle 
groepen. 
 
 

Loopt het hele 
schooljaar door. 
 
Twee keer per 
jaar (december 
en maart) 

In de laatste week van de 
zomervakantie heeft Sander alle 
groepen klaargezet voor het 
nieuwe schooljaar. 
Nieuwe leerlingen worden 
wekelijks door Sander aan Social 
Schools toegevoegd. 
Oudergesprekken zijn klaargezet 
voor gebruik in alle groepen. 
Sander heeft voor de 
Laurentiusstichting nog een keer 
de Webinar “Social Schools” 
verzorgd. 

Studiedagen • Scholing op ICT- gebied voor 
leerkrachten binnen de Laurentius 
Stichting. 

Sander, Yannick of Ingrid Twee dagen in 
het schooljaar 
2021-2022 

Bij de eerste studiedag (digitale 
geletterdheid) in oktober 2021 is 
Yannick aanwezig geweest. 
Tijdens de tweede studiedag (in 
het teken van het strategisch 
beleidsplan van de Laurentius 
Stichting) in maart 2022 is Sander 
deels aanwezig geweest. 

Netwerkbijeenkomsten • Scholing / “netwerken” met andere 
Laurentiusscholen. 

Sander + ICT-werkgroep Meerdere 
bijeenkomsten in 
het schooljaar 
2021-2022 
 

Door alle maatregelen rondom 
Covid-19 zijn er geen 
netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd. 

AVG - Privacywetgeving • Continuering beleid AVG. Sander + ICT- werkgroep + 
alle werknemers De 
Poolster 

Loopt het hele 
schooljaar door 
 

Is uitgevoerd 
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Week van de mediawijsheid 
(met onder andere sociale 
media in de groepen 8) 

• Tijdens de week van de mediawijsheid 
wordt er in alle groepen minimaal 1 les 
uit de cultuurtrein (of andere les) 
gegeven. De leerkrachten van groep 8 
besteden in ieder geval aandacht aan 
“Social Media”. 

Alle leerkrachten 5 november – 12 
november 2021 

Is uitgevoerd door bijna alle 
groepen. In verband met Covid-
19 zijn niet alle groepen aan de 
les toegekomen. 

Dyslexiesoftware TextAid • Continuering gebruik dyslexiesoftware 
TextAid in de groepen 6 t/m 8. 

Sander + leerkrachten 
bovenbouw 

Loopt het hele 
schooljaar door 

Er is een aantal kinderen 
gedurende het schooljaar met 
een verklaring voor dyslexie 
bijgekomen. Sander heeft de 
laptops in orde gemaakt en de 
werkgroep taal/lezen heeft de 
software besteld.  

LOVS (digitale toetsen) • Continuering gebruik digitale toetsen 
(werkwoordspelling, spelling en rekenen) 
in de groepen 5 t/m 8 voor de kinderen 
met een dyslexieverklaring en/of een 
hulpplan lezen. 

 

Sander + leerkrachten 
groepen 5 t/m 8 

Gedurende Cito-
afnames  
 

Een aantal kinderen uit de 
groepen 5, t/m 8 is dit schooljaar 
aan de slag gegaan met LOVS-
digitaal. Dit gaat in overleg met 
de IB. Daarnaast is er ook een 
kleine groep kinderen die de CITO 
begrijpend lezen auditief 
aangeboden krijgen. Uiteraard 
ook in overleg met de IB. 

Onderwijs Transparant • De leerkrachten van groep 8 maken 
gebruik van Onderwijs Transparant voor 
de overdracht van gegevens naar het 
voortgezet onderwijs. 

 

IB + leerkrachten groepen 8 Januari 2022 – 
maart 2022 

Is uitgevoerd 

Minecraft Education • Bekijken wat de mogelijkheden op De 
Poolster zijn voor het programma 
Minecraft Education. 

Sander + Mandy Loopt het hele 
schooljaar door 

Tijdens de 1e eerste 
talentenweken op De Poolster 
hebben Mandy en Sander drie 
lessen Minecraft gegeven. Wordt 
vervolgd! 
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Lessen in de groepen • Zie leerlijn “Digitale Geletterdheid”. Werkgroep ICT Loopt het hele 
schooljaar door 

De geplande lessen in de groepen 
5, 6 en 7 zijn door Sander 
gegeven. De lessen in de groepen 
3 en 4 zijn door Yannick verzorgd. 
De kleuterleerkrachten hebben 
aan hun eigen groep uitleg 
gegeven over het gebruik van de 
Ipad (hoe houd ik het apparaat 
vast; hoe zet ik hem neer; hoe 
doe ik hem aan en uit). 

Social Media workshoppen 
(Voorlichting op scholen) 

• Zie leerlijn “Digitale Geletterdheid”. Bovenbouw Oktober 2021 en 
maart 2022 

De groepen 5 t/m 8  hebben dit 
schooljaar 2x bezoek gehad van 
Lars Toussaint (voorlichting op 
scholen). Voor de inhoud van de 
workshops verwijs ik naar de 
leerlijn ‘digitale geletterdheid’. 
De ouderavond heeft helaas dit 
schooljaar niet kunnen 
plaatsvinden in verband met 
Covid-19.  

Bruikleenlaptops collega’s • Tweede serie uitleenlaptops. Sander September 2021 In september 2021 zijn er 15 
laptops in bruikleen uitgegeven 
aan leerkrachten. Er volgt nog 1 
ronden uitgiften. 

Leren programmeren • Oriënterend gesprek met Marjolein 
Terhaard en vervolg keuze-uur groepen 3 
en 4. 

Sander en de leerkrachten 
van groep 3 en 4 

Loopt het hele 
schooljaar door 

In september 2021 heeft Sander 
met Marjolein Terhaard 
gesproken over “leren 
programmeren”. Marjolein heeft 
nauwe contacten met 
Roboschool en wellicht kunnen zij 
een rol op De Poolster gaan 
spelen bij het aanbieden van 
“leren programmeren”. 
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Tijdens het keuze-uur van de 
groepen 3 en 4 gaan sommige 
kinderen al het werk met “leren 
programmeren". 
Tijdens het keuze-uur bij de 
kleuters heeft een groepje 
kinderen gewerkt met een 
Beebot.  

UniFlow leerlingen • Leerlingen kunnen met hun eigen device 
via Intune printen. 

Sander Loopt het hele 
schooljaar door 

Sander heeft de opdracht bij ITS 
neergelegd om kinderen (Intune) 
te kunnen laten printen met 
UniFlow. ITS heeft deze opdracht 
aangenomen, maar heeft nog 
niet de tijd gevonden om deze 
uitrol plaats te laten vinden. 

Naam netwerk middenbouw • Het inloggen voor de kinderen in de 
groepen 3 en 4 vergemakkelijken. 

Sander Januari 2022 De inlognaam voor de groepen 3 
en 4 voor het aanmelden op het 
netwerk is aangepast naar 
ls18_34. 

 

 

 

  



  
 

34 
 

Jaarverslag 2021/2022 remedial teaching 

 

Onderwerp   
   

Doelstelling   Door wie   Afgerond in  Evaluatie   

Verdeling van de leerlingen met een 
hulpvraag over de RT’ers. Begin van 
het jaar en na iedere evaluatie 
wordt er een indeling gemaakt 
n.a.v. de afgenomen 
toetsen/observaties.   

• Optimale zorg geven aan zorgleerlingen.   Remedial teachers, 
(Wieka & Nelly) en intern 
begeleiders 
  

 Hele schooljaar  
   

De evaluatiemomenten zijn 
ingepland in het jaarrooster 
(kwaliteitskaart) en hebben steeds 
na 6/8 weken plaatsgevonden. 

Aanpak RT-leerlingen doorspreken 
in de RT- commissie.   
   

• Ervaring en expertise uitwisselen, daardoor 
optimale begeleiding van de zorgleerlingen 
realiseren.   

Remedial teachers,  
(Wieka & Nelly) en intern 
begeleiders 

 5 keer per jaar  
   

De RT leerlingen zijn besproken, er 
was veel aandacht voor de 
begeleiding thuis. Er is regelmatig 
contact opgenomen met ouders 
om de voortgang van de RT te 
bespreken. 

SMART opstellen van de individuele 
handelingsplannen in Esis.   
Gebruik maken van het protocol 
handelingsplan. 
   

• Doelmatig en volgens een leerlijn zorg 
kunnen bieden aan leerlingen.   

Remedial teachers, 
(Wieka & Nelly) en intern 
begeleiders 

Hele schooljaar  De handelingsplannen zijn volgens 
het protocol ‘handelingsplan’ 
opgesteld en er vond steeds een 
evaluatie plaats na 6/8 weken. 
  

Advisering aan 
de groepsleerkracht a.d.h.v. de  
handelingsplannen.  
   

• Optimale zorg geven aan zorgleerlingen 
door kennis te delen en ervaringen uit te 
wisselen.   

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) 

Hele schooljaar  Er is regelmatig advies en uitleg 
gegeven over de opbouw van de 
RT, gebruik van de materialen, 
begeleiding in de groep en 
huiswerk.  

Contact/voorlichting ouders over  
de RT van hun kind.   
   

• Optimale zorg geven aan zorgleerlingen 
door kennis te delen en ervaringen uit te 
wisselen en afspraken te maken over wat 
er thuis wordt geoefend.   

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) 

Hele schooljaar  Er is regelmatig contact geweest 
met ouders over de voortgang van 
de RT. 

Collega’s informeren tijdens 
bouwvergaderingen over RT-
materialen.   

• Optimale zorg geven aan zorgleerlingen 
door kennis te delen en ervaringen uit te 
wisselen met de collega’s.   

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) 

Incidenteel  Tessa (IB) heeft tijdens de 
studiedag in januari de methode 
'Krullenbol’ toegelicht.  
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Bijhouden en 
screening orthotheek.   
   

• Zorgen dat RT-materiaal op orde is.   Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) 

Hele schooljaar 
  

 Juni 2022 gaan de RT’ers de 
orthotheek screenen. 

Orthotheek opknappen: deuren en 
vensterbank schilderen, ander 
gordijn/folie.   
Nieuw meubilair. 
   

• Zorgen dat de orthotheek een prettige 
werkomgeving is.   

• Zorgen dat oudergesprekken en 
gesprekken met externen in een prettige 
omgeving plaatvinden. 

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) overleggen met 
directie over voorstel.   

Begin schooljaar  In de zomervakantie komt de 
nieuwe kastenwand met bureau. Er 
komt folie voor het raam. Nieuw 
meubilair staat ook begroot voor 
2022.  

Oriëntatie nieuwe materialen en 
computerprogramma’s.   
Gebruik maken van Prowise. 
   

• Zorgen dat RT-materiaal up to date is en 
computerprogramma’s ingezet kunnen 
worden bij RT.   

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly), intern begeleiders en 
ICT-werkgroep.   

Doorlopend De methode “Krullenbol " is 
aangeschaft.  
Sander heeft begeleiding 
aangeboden voor het werken met 
computerprogramma's. Nelly heeft 
30-11-2021 uitleg gekregen over 
Prowise, hoe in te zetten bij RT. 
Wordt vervolgd wanneer Nelly de 
nieuwe laptop met touchscreen 
heeft. 

Presentatie orthotheek aan intern 
begeleiders inplannen.   

• De intern begeleiders zijn op de hoogte 
van de aanwezige materialen en kunnen 
deze kennis inzetten waar nodig.   

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) 

Doorlopend Maart 2022 heeft Sabine een 
presentatie gekregen tijdens de 
studiedag.  

Evalueren Connectlezen.   • Leerlingen van groep 3 en 4 
begeleiden om het technisch lezen een 
boost te geven/intensief te trainen.   

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) en intern begeleider  
 (Tessa).   

Doorlopend Dit is ongeveer om de 6/8 weken 
gebeurd. In groep 3 zijn de vaste 
momenten na herfst -, winter - en 
lentesignalering. Er wordt 
regelmatig contact opgenomen 
met ouders/verzorgers.  

Aandacht voor motorische 
ontwikkeling kleutergroepen en 
groepen 3 en 4.  
 
 
 

• Optimaliseren ontwikkeling van grove en 
fijne motoriek.  

• Keuze maken voor nieuwe methode 
schrijfdans/krullenbol.  

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) en intern begeleiders. 
 
 
 
 

Begin schooljaar 
 
 
 
 
 

De motorische ontwikkeling van de 
kleuters heeft een boost gekregen 
door de kleutergymlessen. Er is een 
leerlijn voor de kleuters.  
De methode 'Krullenbol” is 
aangeschaft. 
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MQ-test voor de groepen 1 t/m 8. 
   

• Bekijken of Q-test een instrument kan zijn 
om de motorische ontwikkeling in beeld te 
brengen van groep 1 t/m 8. 

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) en intern begeleiders. 

Gedurende 
schooljaar  

De MQ test wordt niet ingevoerd. 
Dit is overlegd met MT en 
gymleerkracht.   

Protocol schrijfonderwijs: 
Aandacht voor en voorlichting over 
geschikt schrijfmateriaal/ afspraken 
schrijfles.  

• Teamleden op de hoogte brengen van 
optimaal schrijfonderwijs en afspraken 
over schrijfmateriaal onder de aandacht 
brengen.   

  

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) 
Bespreken in 
bouwvergadering.  
  

Begin schooljaar   
  

Het protocol is gedeeld met de 
middenbouw. Het wordt besproken 
en aangevuld door de 
middenbouw. 
Tessa P. heeft tijdens de studiedag 
in januari de motorische 
ontwikkeling van de 
kleutergroepen en het 
schrijfonderwijs besproken met de 
collega's van de groepen 1 tot en 
met 4.  

Rekenen eigen leerlijn RT-
leerlingen. 

• Leerlingen met een eigen leerlijn optimaal 
begeleiden. Duidelijkheid verschaffen  

       welke keuzes wanneer en wat en  
       welke materialen/ methodes mogelijk 
       zijn. 

• Aanpak bespreken met betrokken 
leerkrachten en ondersteuners.  

  

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) 
Evt. met Wim ten 
Brink/Christine van Ommen 
  

Hele schooljaar De leerlingen met een eigen leerlijn 
werken vooral met WIG 4, 
materialen van Het Rekenplein en 
Deviant. WIG 5 heeft voor 
leerlingen met een eigen leerlijn 
‘Rekenroute’. Waarschijnlijk gaan 
we Rekenroute aanschaffen. 
Christine van Ommen van OA is de 
opvolger van Wim ten Brink. Zij kan 
ingeschakeld worden bij vragen. 

Advies MRT Manon bespreken in 
RT-commissie.   

• Vaststellen welke adviezen wij opnemen in 
de protocollen.  

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) en intern begeleiders.  
  

Begin schooljaar   
  

De adviezen MRT van Manon zijn 
besproken, er is een aantal 
adviezen overgenomen in het 
nieuwe protocol. 

Methode blokschrift schrijven  
  

• Vaststellen voor welke leerlingen deze 
methode ingezet gaat worden of dat we 
kiezen voor de gehele school.  

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) en intern begeleiders.  

Begin schooljaar 
  

Er is besloten dat alleen in 
uitzonderlijke gevallen leerlingen 
met blokschrift gaan schrijven, het 
gaat dus maar om enkele 
leerlingen. Er is materiaal 
aangeschaft voor blokschrift. 
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Beleidsplan motoriek(schrijven) of 
losse protocollen. 

• Een keuze maken voor een beleidsplan 
motoriek of onze afspraken op losse 
protocollen zetten.    

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) intern begeleiders.  
Aangevuld met Thijs (gym)  

Begin schooljaar   De RT-commissie heeft in sept. 
2021 besloten om geen apart 
beleidsplan te maken, maar te 
werken met protocollen. Deze zijn 
opgesteld. 

Stappenplan remedial teaching  • Indien nodig ter info naar team. 

• Duidelijkheid verschaffen aan het team 
wat de stappen zijn hoe een leerling aan 
te melden voor remedial teaching.  

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) intern begeleiders.  

Begin schooljaar   
  

Dit stappenplan is 28-9-2021 in de 
RT-commissie besproken en 
vervolgens door Nelly naar het 
team verstuurd. 

Nieuwe leerkrachten  
  

• Nieuwe leerkrachten op de hoogte stellen 
van protocollen/afspraken m.b.t. de RT.  

Remedial teachers (Wieka & 
Nelly) 
  

Begin schooljaar Tijdens de groepsbespreking en 
overlegmomenten heeft dit 
plaatsgevonden. De nieuwe 
leerkrachten hebben het 
stappenplan RT ontvangen. 
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Jaarverslag 2021/2022 taal/lezen 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Protocollen • Borgen van de protocollen taal/lezen. 

• Eind van het jaar even goed nalopen van 
de protocollen en evt. aanpassen. 

• Nieuwe collega’s op de hoogte stellen 
van aanwezigheid protocollen. 
 

IB + werkgroep taal-lezen + 
team 
 
 

Gehele schooljaar Gedaan. Verder geen 
bijzonderheden. 
Volgend schooljaar handzaam 
dyslexieprotocol opstellen en 
daarbij letten op hoe er met de 
Cito’s wordt omgegaan en de 
methodetoetsen.  
Volgend jaar moeten de 
protocollen aangepast worden op 
de nieuwe Cito-werkwijze. 

Tutorlezen • Zie methode. 

• Rooster maken voor groep 4&7 en groep 
5&8 + rondsturen van materialen. 

• Begeleiden van betrokken leerkrachten. 

IB + betrokken 
leerkrachten + werkgroep 
taal/lezen 
 
Laura K. is aanspreekpunt 
vanuit de commissie 

Gehele schooljaar 
Conform 
opgestelde 
roosters inclusief 
evaluatie 
 

I.v.m. corona heeft het niet 
plaatsgevonden.  
In overleg met de midden- en 
bovenbouw wordt het tutorlezen 
op de huidige werkwijze 
beëindigd. We moeten nadenken 
over een nieuwe invulling om 
groepsdoorbroken te lezen. Dit 
moet op het nieuwe jaarplan 
komen.  

Kinderboekenweek 

• Interne voorleeswedstrijd 

• Boekenmarkt 
 

• Leesmotivatie. 

• Organisatie in thema van 2021. 

• Voortzetten van deze activiteit conform 
schooljaar 2020-2021. 

• Start KBW: mail naar team met reminder 
voor aanschaf boeken eigen klas à €25,-. 

Leerkrachten + 
eventmanager + betrokken 
L11’ers 
Femke B is aanspreekpunt. 
Laura K. ondersteunt.  
 
 

Oktober 2021 Door corona zijn er aanpassingen 
geweest. Er heeft geen 
boekenmarkt plaatsgevonden.   
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Nationale voorleesdagen • Leesmotivatie in de groepen 1 en 2. Betrokken leerkrachten + 
eventmanager 
Femke B is aanspreekpunt. 
Nicole ondersteunt. 
  

26-1 t/m 5-2 2022 
Deze week wordt 
mogelijk 
aangepast aan de 
thema’s. 

Heeft plaatsgevonden. Geen 
bijzonderheden. De nieuwe opzet 
werkt goed.  

Vakantielezen 
 
 
 
 
 
 

• Leesmotivatie en leesbevordering voor 
elke vakantie voor de middenbouw (6 
t/m 8 alleen bij kerst- en meivakantie). 

• Kleuters krijgen voor de zomervakantie 
een activiteit mee. 

• Reminder sturen + bundelen activiteiten 
per groep (laten mailen). 

Leerkrachten + werkgroep 
taal/lezen 
Laura K. is aanspreekpunt 
vanuit de commissie.  

Gehele schooljaar 
 
 
 
 

Het vakantielezen wordt elke 
periode uitgevoerd. Geen 
bijzonderheden.  
Volgend jaar zullen we dit punt 
weer een keer evalueren in de 
bouwen. 

Mandjeslezen 
 

• Kennismaking verschillende soorten 
boeken (kleuters t/m groep 8). 

• Rooster maken voor kasten in groep 5. 

• Rooster maken voor circulatie in de 
bovenbouw. 

• Abonnement KidsWeek en 7 Days 
voortzetten.  
 

Leerkrachten + werkgroep 
taal/lezen 
Laura V. is aanspreekpunt 
vanuit de commissie. 

Gehele schooljaar 
conform 
opgestelde 
roosters 

7 Days bestaat niet meer. Er 
wordt voor komend schooljaar 
een extra abonnement op de 
KidsWeek aangevraagd.  
Volgend jaar zullen we dit punt 
weer een keer evalueren in de 
bouwen. 

Documentatiecentrum en 
Bovenbouwboekenkast 

• Opgeruimd en geordend houden. 

• Up-to-date houden en aanvullen. 

• Tentoonstellen boeken bij thema 
schoolaankleding. 

Werkgroep taal/lezen + 
leerkrachten conform 
rooster 
L11’ers zijn 
aanspreekpunten. 

Gehele schooljaar Nicole is gestart met een nieuwe 
ordening in het 
documentatiecentrum. Dit wordt 
dit schooljaar afgemaakt.  

Literatuurles(sen) E-lijn • Leespromotie 

• Waarborging uitvoering 

Leerkrachten 
Laura V. is aanspreekpunt 
voor de commissie.  

Tijdens de 

Kinderboeken-

week (oktober 

'21) 

Evaluatie in 
bouwen 

Dit heeft plaatsgevonden tijdens 
de Kinderboekenweek. 
Leerkrachten hebben de E-lijn 
gebruikt of een eigen invulling 
voor de literatuurles bedacht. 
Doel van de les is leespromotie.  
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Coöperatieve werkvormen bij 
taal/lezen/spelling 

• Waarborging uitvoering coöperatieve 
werkvormen voor taal/spelling door het 
een aantal keer terug te laten komen op 
de bouwvergaderingen. 

Leerkrachten + werkgroep 
taal/lezen 

Gehele schooljaar Hier is dit jaar weinig aandacht 
aan besteed. Volgend jaar 
structureel aandacht aan 
besteden. 

Woordenschatonderwijs 
 
 

• Verbeteren score Cito-Eindtoets door 
structureel woordenschathuiswerk mee 
te geven in groep 8. 

• Bij de nieuwe methode technisch lezen 

goed in de gaten houden of er 

voldoende aandacht is voor 

woordenschat 

• Woordenschat regelmatig laten 

terugkomen bij andere vakken. 

Leerkrachten groep 8. 
 
 
 
Werkgroep taal/lezen + IB 
+ betrokken leerkrachten 

Start schooljaar. 
 
 
 
Overleg tijdens 
taal/lezen en 
bouwvergadering 

We gaan er op dit moment niks 
mee doen. Bij het zoeken van een 
nieuwe taalmethode volgende 
jaar, wordt er goed op dit 
onderdeel gelet. Dit punt komt 
niet meer op het jaarplan volgend 
schooljaar. 

Nieuwe methode Engels: Join In! • Implementatie nieuwe methode Engels 
in de groepen 8. 

• Borging nieuwe methode Engels en evt. 
aanpassingen maken in de werkwijze 
a.d.h.v. evaluatiemomenten 2020-2021. 

• Evaluatiemoment met groep 8 plannen. 

Werkgroep Engels + 
werkgroep taal/lezen + 
betrokken leerkrachten 

Gehele schooljaar De werkgroep Engels is 
opgeheven en valt nu onder de 
taal-/leeswerkgroep. Een 
protocol is opgesteld. Dit punt 
komt te vervallen op het nieuwe 
jaarplan. 

Netwerkbijeenkomsten taal/lezen • Delen van kennis van scholen binnen de 
Laurentius Stichting met betrekking tot 
taal/lezen 

L11’ers taal/lezen, wellicht 
onderlinge verdeling per 
bijeenkomst 

Vier 
bijeenkomsten op 
nog nader te 
bepalen data 

We zijn dit jaar niet aanwezig 
geweest. 

Dyslexie • Waarborgen van protocol dyslexie. 

• Waarbogen protocol hulppassen. 

• Gebruik hulppassen borgen. 

• Begrijpend luisteren: verwerken in 
protocol. 

• Handleiding voor ouders algemene 
informatie dyslexie (Ellis). 

IB + werkgroep taal/lezen + 
betrokken leerkrachten. 
Laura K. en Laura V. zijn 
aanspreekpunten vanuit de 
commissie. 
 
 
 
 

Gehele schooljaar Protocol moet nog opgesteld 
worden. Hierin worden de 
onderdelen uit de verschillende 
protocollen samengevoegd. 
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TextAid • Aantal gebruikers TextAid doorgeven 
aan betrokken leerkrachten en ICT’er.  

• Dedicon boeken bestellen voor 
betreffende leerlingen. 

• Evaluatie gebruik software (TextAid) met 
kinderen en ouders. 

• Gebruik borgen. 

IB + werkgroep taal/lezen + 
betrokken leerkrachten. 
 
Laura K. is aanspreekpunt 
vanuit de commissie. 

Gehele schooljaar Dedicon heeft steeds minder 
materialen die geschikt zijn voor 
TextAid. Hierdoor moeten we 
pdf-bestanden bestellen, welke 
door Sander worden omgezet. In 
het nieuwe schooljaar bestellen 
we alleen de boeken waar een 
TextAid-bestand van beschikbaar 
is.  
Volgend jaar bespreken hoe het 
loopt bij de kinderen die met 
TextAid werken.  

Voorschotbenadering kleuters en 
connectlezen groep 3 & 4. 

• Waarborgen protocol 
voorschotbenadering en Connect Lezen. 

• Continueren van werkwijze. 

• Bekijken of BOUW toch iets voor ons kan 
zijn voor de “zorg” kleuters.  

IB + werkgroep taal/lezen  
(Nicole en Tessa) + 
betrokken leerkrachten. 

Gehele schooljaar BOUW wordt voorlopig niet 
aangeschaft. Door de inzet van 
Jessica kunnen we de kleuters nu 
spelenderwijs helpen. Als haar 
hulp wegvalt, kijken we verder. 
Ook vergt BOUW organisatorisch 
veel.  
Connect Lezen loopt en wordt 
gecontinueerd. 

Werkstuk/spreekbeurt • Uitvoeren afspraken rondom 
werkstuk/spreekbeurt voor de groepen 
5 t/m 8. 

• Evalueren van de aanpak en evt. 
bijstellen van de gemaakte afspraken. 

Leerkrachten van groep 5 
t/m 8. 
 
Laura K. is aanspreekpunt 
vanuit de commissie. 

Gehele 
schooljaar. Let 
op; start 
september. 
Evaluatie plannen 
in januari 

Protocol is aangepast na de 
evaluatie. 

Oriënteren nieuwe methode 
technisch lezen. 

• Oriënteren op de mogelijkheden voor 
een nieuwe methode technisch lezen. 

• Keuze maken voor aanschaf nieuwe 
methode in 2022-2023. 

• Aanschaffen nieuwe methode. 
 

IB + werkgroep taal/lezen + 
werkgroep technisch lezen. 

Afspreken in 
vergadering taal-
/leescommissie 

Methodes zijn bekeken en 
Michiel Boudewijn is langs 
geweest voor een presentatie 
over Karakter (Malmberg). De 
leerkrachten hebben de methode 
uitgetest en de methode wordt 
ingevoerd volgend schooljaar.  
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Spelling • Borgen spellingkaarten in de groepen 4 
t/m 8, voor zichtbaarheid regels in de 
klas. 

• In gebruik nemen kleine versie 
spellingkaarten RT. 
 

IB + werkgroep taal/lezen + 
betreffende leerkrachten 
Nicole is aanspreekpunt 
vanuit de commissie. 
IB bekijkt de 
tussentoetsen. 

Gehele schooljaar De spellingkaarten worden 
gebruikt in de klassen. Volgend 
jaar evalueren of het werkt. 
De kleine spellingkaarten worden 
bij de RT gebruikt.  

Overig • Mapjes SharePoint kritisch bekijken en 
opschonen. 

IB + werkgroep taal/lezen.  Dit wordt eind dit schooljaar 
gedaan. 
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Jaarverslag 2021/2022 rekenen 

Onderwerp 

 

Doelstelling Door wie Evaluatie 

Differentiatie  • Instructie volgens DIM-model. 

• Inzetten van concreet materiaal tijdens 
de rekeninstructie. Zie protocol 
‘handelingsmodel’. 

• Eigenaarschap creëren door kinderen 
zelf te laten afschillen. 

Leerkrachten Instructie volgens DIM-model loopt goed. In de 

observatie door IB wordt dit ook besproken met de 

leerkrachten.  

Materialen worden ingezet indien nodig. 

Op eigenaarschap wordt zo veel mogelijk gelet tijdens 

de lessen. In de nieuwe methode (WIG5), mogen 

leerlingen zelf bepalen of zij extra hulp willen krijgen 

(afhankelijk van hoe de instructie + inoefening ging). 

Zo wordt het eigenaarschap vergroot. We moeten ze 

hier goed in blijven begeleiden, want het blijft zeker 

voor sommige leerlingen lastig om dit zelf te bepalen.   

Dyscalculie/ rekenproblemen 
 

 

• Signaleren en handelen volgens 
beleidsplan. 

• Eigen leerlijn: plan van aanpak (+RT) en 
protocol maken. 

Werkgroep rekenen  

Leerkrachten + IB 

De leerkrachten en de IB signaleren en handelen 

volgens het beleidsplan. 

Het protocol ‘eigen leerlijn’ gaat nog gemaakt worden, 

maar dit is uitgesteld door de invoering van de nieuwe 

methode. 

Implementeren nieuwe methode 
onderbouw 

• Zie bijlage Femke B. vanuit de 

werkgroep rekenen + IB  

Zie ‘overgang kleuters → groep 3’ in dit verslag.  

  

Implementeren nieuwe methode 
middenbouw 

• Zie bijlage Yannick vanuit de 

werkgroep rekenen + IB 

In de groepen 3 t/m 5 is de nieuwe methode WIG5 het 

afgelopen jaar in gebruik genomen. Tijdens 

vergaderingen is er gekeken naar de werkwijze en zijn 

er afspraken gemaakt.  
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Vanuit de IB is er twee keer geobserveerd in alle 

groepen. De opvallende punten zijn besproken op de 

bouwvergaderingen. Volgend jaar worden de 

afspraken opgenomen in de protocollen. 

Implementeren nieuwe methode 
bovenbouw 

• Zie bijlage. Femke H. vanuit de 

werkgroep rekenen + IB 

In de groepen 6 t/m 8 is de nieuwe methode nog niet 

in gebruik genomen. Volgend jaar gaan de groepen 6 

en 7 hiermee aan de slag. De methode is al goed 

bekeken en binnenkort worden er proeflessen 

gegeven in de groepen.  

Hulppas rekenen • De hulppas rekenen wordt 
geïntroduceerd bij de collega’s (nader te 
bepalen moment). 

 

IB De hulppas rekenen is nog niet ingezet in de 

bovenbouw en middenbouw. We proberen dit zo min 

mogelijk in te zetten bij leerlingen, omdat het nog niet 

toegestaan is om hulpmiddelen te gebruiken bij de 

Cito. Volgend jaar gaan we bekijken of het binnen het 

nieuwe LVS toegestaan is. 

Herzien protocollen • De nieuwe rekenmethode zorgt ervoor 
dat er aanpassingen nodig zijn in de 
huidige protocollen. We leren de 
methode eerst goed kennen.  

• Protocol werken met WIG wordt 
aangepast. 

• In 2022-2023 worden alle protocollen 
herzien. 

 

Werkgroep rekenen  

 

Dit jaar zijn er nog geen protocollen herzien, omdat de 

bovenbouw nog niet werkt met de nieuwe methode. 

Daarnaast hebben we door het jaar heen veel nieuwe 

afspraken gemaakt. Deze afspraken staan wel op 

papier en worden volgend jaar in een protocol 

opgenomen.  

Het enige protocol dat aangepast is, is het protocol 

‘rekenen groep 1-2’. Hier is een stuk aangepast dat 

gaat over de overstap van de kleuters naar groep 3. 

Zie punt 9. 

Kleuteronderwijs • Implementeren van het rekenonderwijs 
in de bestaande hoeken. 

• Aanschaffen van benodigde materialen.  
 

Werkgroep rekenen + 

Leerkrachten 

Bij elk thema wordt gekeken hoe de leerkrachten het 

rekenen uit kunnen lokken tijdens het spel in de 

hoeken. Het ene thema leent zich hier makkelijker 

voor dan het andere thema. Alle kleuterklassen 
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beschikken nu over een kassa en hebben een klok in 

de huishoek hangen. 

De wisselkasten zijn aangevuld met nieuw 

ontwikkelingsmateriaal op rekengebied. 

Overgang kleuters -->  
groep 3  
 

 

• Versnelling van de methode om meer 
tijd te kunnen besteden aan complexere 
onderwerpen. 

• Wieka neemt een rekenonderzoek af bij 
de kleuters om te kijken of zij de doelen 
van M3 beheersen. 

• Tessa (IB) stelt een groepsplan op voor 
de groepen 3 zodat er direct gestart kan 
worden met differentiëren.  
 

Leerkrachten groepen 2/3  

+ IB + RT 

De leerkrachten van groep 3 hebben aangegeven dat 

de instap van de nieuwe rekenmethode meer op 

niveau is. Voorheen moest er in het eerste blok vaak 

versneld worden, dat is nu niet meer nodig. 

Begin groep 3 lopen de leerkrachten tegen twee 

dingen aan: 

- Hoe veel meer of minder is iets? 

- De vorm van de cijfers.  

Hier wordt vanaf dit jaar meer aandacht aan besteed 

bij de oudste kleuters. 

N.a.v. het rekenonderzoek door Wieka en het 

afgenomen PDO door Tessa, wordt er een groepsplan 

opgesteld bij de kleuters. Hierdoor kan er direct met 

de juiste differentiatie worden gestart in groep 3. 

We willen graag voor de groepen 1-2 een lijst maken 

met daarop bepaalde doelen die we af kunnen 

nemen, die mogelijk dyscalculie kunnen signaleren. 

Zo'n lijst hebben we ook voor lezen. 

Automatiseren 
 

• Verbeteren van de scores op het gebied 
van automatiseren. 

• Implementeren van protocol 
automatiseren, bespreken op de 
bouwvergadering. 

• Inzet ‘spiekkaarten’, som herkennen. 

Werkgroep + leerkrachten In de nieuwe methode wordt er met regelmaat 

aandacht besteed aan het automatiseren. Ook in de 

digitale software komt dit terug.  

In het protocol staat een stuk over het gebruik van 

tafelkaarten. Dit moet volgend jaar aangepast 

worden. In plaats van het wegstrepen van tafels die 



  
 

46 
 

• Vervanging programma Hoofdwerk, 
aanschaf nieuwe software om 
automatiseren te oefenen. 

• Evalueren rapportage 
automatiseren t/m 100  

in groep 5. 

 

de leerling kent, worden de tafels in een honderdveld 

geschreven (een aantal keer per week). 

De rapportage in groep 5 is aangepast, omdat dit niet 

meer paste bij de nieuwe methode. 

De normeringen voor de tempotoetsen van de 

methode zijn aangepast. Dit kwam niet overeen met 

de handleidingen. Dit is het afgelopen jaar aangepast 

in de handleidingen. 

Er wordt nog steeds gebruik gemaakt van Rekensprint 

en Rekentuinen. 

Kladschriften • Alle kinderen in groep 4 t/m 8 werken 
met een kladschrift. 

• De kinderen leren in groep 4 hoe zij een 
kladschrift moeten gebruiken (aanpak). 
 

Leerkrachten Er zijn kladschriften aangeschaft voor de groepen 4 

t/m 8. In groep 4 wordt er voor het eerst mee 

gewerkt. De nieuwe methode geeft in de werkboeken 

veel ruimte voor het uitrekenen van sommen, 

waardoor de kladschriften in groep 4 minder gebruikt 

hoeven te worden. Hier moet goed op worden gelet. 

Redactiesommen 
 

• Richten op de aanpak van 
redactiesommen: context, bewerking, 
oplossing, context.  
Zie protocol ‘drieslagmodel’. 

Werkgroep rekenen + 

leerkrachten 

Er wordt in iedere groep gewerkt met de boekjes 

‘Aandacht voor rekenen’ waarbij gebruik gemaakt 

wordt van het Drieslagmodel.  

Deelname ‘Grote Rekendag’ • Rekenmotivatie vergroten. 

• Materialen gebruiken uit schooljaar 
2020-2021. 

Werkgroep rekenen +  

leerkrachten 

Dit jaar is er weer meegedaan aan De Grote Rekendag 

op woensdag 22 juni. We hebben het thema gebruikt 

van 2015: Meetkunde uit de kunst.  

Inzetten van werkvormen uit 
‘Met Sprongen Vooruit’ 

• Aanvulling op de rekenmethode. 

• Inzet coöperatief leren. 

• Volgen van scholing binnen alle bouwen 
 

Leerkrachten Dit jaar zijn er meerdere collega’s die de cursus 

hebben gedaan van MSV. Deze werkvormen en 

spelletjes worden zo veel mogelijk ingezet in de 

groepen. 
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Rekenkast  • Up-to-date houden en aanvullen. 

• Inventariseren en eventueel aanvullen 
van de materialen. 

• Indeling aanpassen 

Werkgroep rekenen In het begin van het jaar is de rekenkast aangevuld 

met materialen die nodig waren voor de nieuwe 

methode. Ook is er geïnventariseerd wat er nodig is 

voor volgend jaar (bovenbouw). 

Deelname Kangoeroewedstrijd / 
Beverwedstrijd 

• Rekenmotivatie vergroten. 

• Deelname plusklassen groepen 3 t/m 8. 

Leerkracht(en) plusklas De Beverwedstrijd is in november en hier hebben de 

groepen 5 t/m 8 aan meegedaan. De 

Kangoeroewedstrijd was in maart. De groepen 7 / 8 

hebben aan de officiële betaalde versie meegedaan, 

de groepen 5 / 6 hebben een oude wedstrijd gemaakt. 

Coöperatief leren • Inzetten van 1 coöperatieve werkvorm 
per rekenles gericht op het leerdoel. 

Leerkrachten Dit is een schoolbrede afspraak en deze wordt zo veel 

mogelijk nageleefd. 

Rekentafels  
 

• Concreet maken van tafels, breuken, 
metriek stelsel. 

• Tafeltafel in de groepen 4 en 5, 
breukentafel in groep 6. 

Leerkrachten De inzet van rekentafels is dit jaar nog niet goed van 

de grond gekomen. Volgend jaar weer aandacht aan 

besteden. Voorbeelden van tafels of breuken zijn wel 

terug te vinden in de klassen. 

Nieuwe collega’s • Collega’s op de hoogte stellen van de 
protocollen/afspraken m.b.t. 
rekenonderwijs. 

Werkgroep + nieuwe 

collega’s  

Nieuwe collega’s worden geholpen door de leerkracht 

uit de parallelgroep. De protocollen konden dit jaar 

alleen gebruikt worden in de bovenbouw. 

Groepsdoorbroken werken • Groepen 3 t/m 8 bieden de projectlessen 
groepsdoorbroken aan. 

• Nog beter inspelen op niveauverschillen. 
 

Leerkrachten In de praktijk heeft het groepsdoorbroken werken niet 

of nauwelijks plaatsgevonden i.v.m. de geldende 

maatregelen rondom COVID-19. Volgend jaar gaan we 

kijken wat er mogelijk is met de nieuwe methode. 

Klokkijken • Aangepaste leerlijn klokkijken groepen 3 
t/m 5.  
Afwachten in hoeverre dit nodig is met 

het gebruik van de nieuwe methode. 

  

Tessa P. / Yannick + 

leerkrachten middenbouw 

Het werkboekje voor de groepen 3 en 4 is niet meer 

iedere maand ingezet. De methode zorgt ervoor dat 

de klokkijklessen vaker aan bod komen, waardoor de 

oefenboekjes niet nodig zijn. Ze worden gebruikt 

indien nodig.  
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• Groepen 3 en 4 behouden het boekje 
klokkijken en zetten dit in tijdens 
bijvoorbeeld het circuit als extra 
oefening. 

• Groepen 5 evalueren of er behoefte is 
aan het maken van een boekje. 
 

De groepen 5 willen graag een extra oefenboekje. De 

leerstof wordt hier wat moeilijker en extra oefening is 

hier nodig. De leerstof wordt in groep 5 wel meer 

verspreid aangeboden, waardoor we geen leerstof 

naar voren hoeven te halen. 

LOVS • Het gebruik van LOVS evalueren. 
 

Werkgroep + IB Dit is met de leerkrachten geëvalueerd.  

Rekenprogramma versnellers • Uitzoeken van materialen die we 
versnellers kunnen aanbieden wanneer 
zij in groep 8 zitten. Deze kinderen zijn 
uit de leerstof van de methode.  
 

Werkgroep rekenen + 

Werkgroep HB + IB 

Er is dit jaar gekeken naar het programma voor een 

leerling die volgend jaar naar groep 8 gaat en die de 

leerstof uit groep 8 al deels gemaakt heeft. We 

hebben binnen de school veel materialen om een 

leerling in groep 8 uit te dagen waarbij er meer 

wiskundige sommen aangeboden worden. Een 

voorwaarde is een goede zelfstandige werkhouding 

van de leerlingen.  

Ook vinden we het belangrijk dat een leerling gevolgd 

blijft worden en blijft oefenen met de leerstof die 

getoetst wordt bij de Cito-eindtoets. We hebben geen 

kant-en-klaar plan van aanpak gemaakt wat bij iedere 

versneller gepakt zou kunnen worden.  

De betreffende leerling gaat de methodetoetsen 

maken en meedoen met de lessen waar de leerstof 

wordt aangeboden waarop hij uitvalt. Daarnaast gaat 

hij het ‘extra’ boekje maken van deel B van de 

methode en de ***-opdrachten van de weektaak. In 

het tweede halfjaar gaat hij het plusboek maken van 

de methode (deel B). Het uitgebreide plan van aanpak 

is besproken met de leerkracht van groep 7, groep 8 

en de IB.  
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Jaarverslag 2021/2022 cultuur 

Werkgroep Irene, Kim en Anne 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Netwerkbijeenkomsten ICC • Delen van kennis van de ICC-
leerkrachten. 

• Informatie krijgen over 
cultuuronderwijs.  

Werkgroep cultuur: Irene, 
Kim en Anne 
Charmaine Hulschbos 

vanuit de cultuurtrein. 

Gedurende het 

schooljaar 3 

bijeenkomsten 

Anne en Irene zijn bij de 1e 
bijeenkomst aanwezig geweest. 
Kim is bij de Masterclass over 
"geld” geweest.  

Inspiratiemiddag voor alle 
leerkrachten (facultatief) 
 
 

• Verrijken van kennis op het gebied van 

de cultuurvakken in combinatie met 

andere vakken “Cultuurconnector”. 

• Kijken of de inspiratiemiddag 

meerwaarde heeft voor de werkgroep 

wereldoriëntatie.   

Georganiseerd vanuit de 

Cultuurtrein. 

Irene en 

groepsleerkrachten. 

Woensdag 11 

november 2020 

Anne en Irene zijn hierbij 
aanwezig geweest. 
 
De inspiratiemiddag had dit keer 
geen meerwaarde voor de 
werkgroep wereldoriëntatie. 
 

Cultuur op De Poolster 
 

• Voortgang cultuuronderwijs bespreken.  
 

Werkgroep cultuur, 
directielid 
 
 

3 keer een datum 
plannen. 
September (met 
MT), Januari, 
Mei (jaarverslag 
en jaarplan) 
 
 

De cultuurwerkgroep heeft de 
vergaderingen uitgevoerd zoals 
gepland.  
 
De vergadering met het MT is dit 
jaar overgeslagen. Voor 
schooljaar 2022-2023 zal dit 
direct aan het begin van het 
schooljaar gepland worden.    
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Beeldende Vorming 

Tekenen 

Werkgroep  Anne, Lisanne en Manouk 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Protocol • Evalueren, aanpassen en 

eventueel verbeteren van 

het protocol. 

 

Irene Juni 2022 
 

De werkgroep tekenen heeft naar 
aanleiding van de input uit de 
bouwvergaderingen het protocol 
aangepast. 
Een wens voor de toekomst zou 
zijn om het protocol nog meer 
specifiek voor De Poolster te 
schrijven.   

Tekenoverdracht formulier • Alle leerkrachten maken 
gebruik van het 
tekenoverdrachtformu-lier.  

 

Groepsleerkrachten 
 

September 2021 Aan het begin van het jaar zijn de 
formulieren doorgegeven. Na de 
reminder van de werkgroep aan 
het einde van het schooljaar, gaat 
het formulier met de groep mee. 
 

Bijscholen leerkrachten • Impuls aan de leerkrachten 
voor het geven van 
tekenlessen. Dit jaar extra 
aandacht voor materialen 
en technieken.  
 

Werkgroep tekenen Juni 2022 Rens Krikhaar is bij de groepen 3 

t/m 8 langs geweest voor een 

inspiratie les met een gekozen 

techniek en thema. Na afloop was 

er een inspiratietour door de 

school voor leerkrachten.  

Tekenlessen E-lijn 
 
 
 

• Leerkrachten geven 
zelfstandig de lessen 
tekenen van de E-lijn.  

Groepsleerkrachten  
1 tot en met 6 
 

Zie jaarrooster Er is een herinnering vanuit de 

werkgroep verstuurd.  
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In de bouwvergadering van mei 

2022 is kort besproken of de lessen 

gegeven zijn en welke hulp van de 

werkgroep eventueel nog nodig is. 

De meeste groepen hadden toen 

de lessen al gedaan en de andere 

groepen gingen ermee aan de slag.  

Doorgaande lijn 
tekenonderwijs 

De groepsleerkrachten geven 
les uit de tekenmethode “Laat 
maar zien”, Tekenvaardig, 
Beeldvaardig of de Blokboeken 
Tekenen.  
 

Groepsleerkrachten Gedurende het schooljaar Op de registratieformulieren is 

aangegeven welke lessen uit de 

methodes zijn gegeven. 

 

Evaluatie  Evalueren jaarverslag, onder 

andere het aanpassen en 

eventueel verbeteren van het 

protocol. 

 

Nieuw jaarplan maken voor 

schooljaar 2022-2023. 

Werkgroep tekenen Juni 2022 
 

De werkgroep heeft gedurende het 

jaar de evaluatie ingevuld. In mei 

hebben zij de evaluatie definitief 

gemaakt. 

Het jaarplan 2022-2023 wordt 

gemaakt. 
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Handvaardigheid 

Werkgroep Irene 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Protocol • Evalueren, aanpassen en 

eventueel verbeteren van 

het protocol. 

 

Irene Juni 2022 
 

Irene heeft naar aanleiding van de 

input uit de bouwvergaderingen 

het protocol aangepast. 

Een wens voor de toekomst zou 

zijn om het protocol nog meer 

specifiek voor De Poolster te 

schrijven.   

Lessen handvaardigheid • Stimulering creativiteit en 

kunstgeschiedenis. 

Vakleerkracht 

handvaardigheid 

Gedurende het schooljaar Het is fijn om te zien dat de 

groepsleerkrachten zelf opzoek 

gaan naar een kunstenaar, passend 

bij de thema’s van de groep.  

In de lessen handvaardigheid komt 

kunstgeschiedenis terug.  

Handvaardigheid lessen  
E-lijn 
 

• Vakleerkracht geeft de 
lessen van de E-lijn.  

Vakleerkracht(en) 
handvaardigheid 

Gedurende het schooljaar Alle lessen zijn gegeven, enkel de 

les van groep 8 is uitgevallen. 

Thema’s  • De vakleerkracht probeert 
de handvaardigheid lessen 
aan te laten sluiten bij de 
thema’s (van 
wereldoriëntatie).  

Vakleerkracht in overleg met 
de groepsleerkrachten 

Gedurende het schooljaar De lessen van handvaardigheid van 

de groepen 3 t/m 6 hebben een 

goede aansluiting met WO. Het 

maakt de leerlingen erg betrokken 

bij de opdracht. 

Anne zet dit door en breidt dit uit 

naar de overige groepen (Cultuur 

Connector). 
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Dans 

Werkgroep: Corine, Liivi en Laura V. 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Protocol 
 

• Protocol dansonderwijs 
definitief maken. 

• Protocol verspreiden.  

• Protocol toelichten in de 
bouwvergadering. 

Werkgroep dans 
 
 

September 2021 Gedaan en besproken tijdens 

de bouwvergaderingen. 

Danslessen E-lijn • Leerkrachten geven 
zelfstandig de lessen 
dans van de E-lijn. 

Groepsleerkrachten 
 

Zie jaarrooster De meeste leerkrachten 

hebben de les zelf gegeven 

als dat mogelijk was, anders 

is er geruild. 

Dansles kleutergroepen • Lessen methode 
Dansspetters 
implementeren of 
evalueren en met een 
nieuw plan komen. 

Groepsleerkrachten 
 

Gedurende het schooljaar Gedaan. De lessen worden 

gegeven door de 

vakleerkrachten gym. 

Evaluatie  • Evalueren, aanpassen en 

eventueel verbeteren 

van het protocol. 

Vanuit jaarplan ‘21-‘22. 

Werkgroep dans. Juni 2022 
 

In orde. Het protocol is 

goedgekeurd in de bouw en 

behoeft geen aanpassing. 

Dans & Gym • Mogelijkheden voor 

samenwerking 

werkgroep dans en 

vakleerkrachtgym  

onderzoeken. 

Werkgroep dans en  

Aivi. 

September 2021 De E-lijn lessen zijn 

ingepland tijdens de 

gymlessen(nov/dec) en dat is 

goed bevallen. We vragen 

Aivi om een paar keer per 

jaar een warming up te 

geven gericht op dans. 
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Drama 

Werkgroep Ingrid, Marja, Manouk en Irene 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Protocol 
 

• Evalueren, aanpassen en 
eventueel verbeteren 
van het protocol. 
 

 

Werkgroep drama Juni 2022 Is gedaan. 

 

Kerstviering  
 

• Overleg m.b.t. de 
invulling van de 
kerstviering. De nadruk 
ligt op drama en muziek.  

Kim en iemand van de 
werkgroep drama vanuit de 
werkgroep i.s.m. de 
Eventmanager 

December 2021 Kleding en attributen 

uitgezocht/opgeruimd voor 

de musical. Ondersteuning 

was goed. 

 

Theaterlessen E-lijn 
 
 

• Leerkrachten geven 

zelfstandig de lessen 

Theater van de E-lijn. 

Leerkrachten 
 

Zie jaarrooster In januari is er één les vanuit 

de e-lijn gegeven.  

Doorgaande lijn drama • Leerkrachten geven les 
uit de dramamethode 
“Moet je doen”.  

Leerkrachten Gedurende het schooljaar Naar aanleiding van de 

Forms is er besloten om 

“Moet je doen” te vervangen 

door digitale methode “Laat 

maar spelen”. 

Evaluatie  • Naar aanleiding van de 

evaluatie van de 

methode “Moet je 

doen” zoeken naar een 

nieuwe methode. 

Werkgroep drama 

 

 

Juni 2022 

 

 

Er is 1 les uit “Laat maar 

spelen” gegeven. 

Forms is uitgezet en 

geëvalueerd. 
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• Nieuwe methode 

uitproberen.  

 

 

Leerkrachten Gedurende het schooljaar 

2021/2022 

 

 

Naar aanleiding van de 

Forms is er besloten om 

“Moet je doen” te vervangen 

door digitale methode “Laat 

maar spelen”. 

 

Muziek  

Werkgroep Jorran, Lisanne, Corine, Kim 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Protocol 
 

• Protocol 
muziekonderwijs 
definitief maken. 

• Protocol verspreiden  

Werkgroep muziek 
 

September 2021 Is gedaan. Protocol is 

besproken tijdens alle 

bouwvergaderingen en waar 

nodig aangepast. 

Muzieklessen E-lijn 
 

• Plannen van coaching on 
the job. 

Kim Gedurende het schooljaar De E-lijn lessen van groep 4 

zijn gegeven. Tijdens het 

voorbereiden kwam Kim 

erachter dat de lessen 

enigszins gedateerd waren 

en dat niet alle linkjes meer 

werkten. In overleg met de 

cultuurwerkgroep, heeft Kim 

besloten dat we de E-lijn 

lessen dit jaar niet geven. In 

plaats daarvan heeft Kim 

vervangende lessen 

gemaakt.  
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De kleuters, groepen 3 en 4 

hebben deze vervangende 

lessen gegeven. De lessen 

voor de bovenbouw staan 

voor volgend jaar gepland. 

Kim gaat in overleg met 

Cultuurtrein en Muziekpand, 

kijken naar de e-lijn lessen.  

Zingen in de klas • Opbouwen 

liedrepertoire m.b.v. 

Zangexpress  

 

Leerkrachten, Kim, 

werkgroep muziek 

Gedurende het schooljaar Er zijn in het afgelopen jaar 

regelmatig liedjes gezongen 

met ZangExpress en ook van 

andere methodes.   

Blokfluiten • Continueren en 

evalueren van de 

blokfluitlessen en het 

ondersteunen van de 

nieuwe leerkrachten. 

Leerkrachten groepen 6 Gedurende het schooljaar Het blokfluiten is in twee 

delen aangeboden. De 

vakleerkracht heeft de 

instructielessen gegeven, de 

groepsleerkracht heeft 

vervolgens doorgepakt op 

deze instructie.    

De leerkrachten hebben de 

afwisseling van 15 minuutjes 

zelf fluiten en lessen door 

Kim als prettig ervaren. 

Continuering van deze 

manier is wenselijk. 

Helicon • Kennismaken met de 
instrumenten van een 
orkest. 

Gastdocent en leden van 
Helicon. 
 
 

Gedurende het schooljaar Groepen 3 en 4 heeft de les 

fluiten met visjes afgerond. 
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• Stimuleren van het gaan 
bespelen van een 
instrument. 

Leerkrachten van groep 3, 4, 
5 en 6. 

Groepen 5 en 6 hebben in 

maart de lessen afgerond. 

Lessen waren leuk, fijn dat 

dit weer kon. 

Schoolkoor • Het samenstellen van 

een schoolkoor. 

• Stimuleren van zingen in 

een koor, na schooltijd. 

Kim Herfstvakantie t/m 

kerstvakantie (onder 

voorbehoud). 

Voorjaarsvakantie t/m 

zomervakantie 

Het schoolkoor kon dit jaar 

weer van start. De kinderen 

van groep 7 en 8 die dit 

wilden, hebben meegedaan 

met het kerstkoor en waren 

ook direct de spelers van de 

kerstmusical! Ondanks de 

hectische periode voor de 

kerstvakantie, kon de 

musical toch opgevoerd 

worden. Dit was een groot 

succes! 

Na de voorjaarsvakantie is 

het koor voor de kinderen 

van groepen 5/6 gestart. Een 

enthousiaste club kinderen, 

die de opening en de 

afsluiting van de 

projectweek voor hun 

rekening mocht nemen. Een 

groot succes! 
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Kerstviering • Overleg m.b.t. de 

invulling van de 

kerstviering. De 

nadruk ligt op drama 

en muziek. 

• Impuls drama en 

muziek.  

Werkgroep muziek en drama 

o.l.v. Kim en de 

eventmanager 

Na de herfstvakantie start 

het eerste overleg.  

De kinderen van groep 7/8 

die zich hadden aangemeld 

zongen en speelden mee in 

de kerstmusical De Keizerin 

wil het kerstverhaal. (Irene 

speelde de keizerin). 

Het oefenen vond plaats op 

maandag middag o.l.v. Kim. 

De uitvoering was een groot 

succes. Ook de 

samenwerking met de 

werkgroep drama was fijn. 

Komend schooljaar wordt er 

gekeken naar een andere 

manier van vieren, dit om de 

kerstviering afwisselend te 

houden. 

Evaluatie  • Evalueren, 

aanpassen en 

eventueel 

verbeteren. 

Uitgangspunt 

jaarplan 2021-2022. 

Werkgroep muziek Juni 2022 
 

In orde. 

Aanpassing wat betreft het 

geven van de lessen van de 

E-lijn: komend jaar worden 

dit lessen van “Het 

Concertgebouworkest”.  
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Cultureel Erfgoed    Irene 

Werkgroep Irene 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Cultureel Erfgoedlessen 
E-lijn  

• De erfgoedlessen 
inpassen in het W.O 
schema. 

Irene, werkgroep W.O en 
groepsleerkrachten.   

Gedurende het hele jaar.  Er zijn dit schooljaar nog 

geen lessen gegeven.  

In juni worden de nieuwe 

lessen van de E-lijn 

gepresenteerd.  

Anne zal deze lessen 

doorgeven aan de 

groepsleerkrachten. Zij 

kunnen ze inpassen bij een 

thema van wereldoriëntatie.  

Evaluatie • Evalueren van de 

gegeven lessen.  

Irene, werkgroep W.O en de 

groepsleerkrachten.  

Juni 2022 
 

Dit wordt gedaan in mei 

2023. 
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Mediawijsheid/Mediakunst  

Werkgroep Yannick, Ingrid, Sander en Marijn 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Protocol  Voorlopig blijft het protocol 
onderdeel van de leerlijn 
digitale geletterdheid.  
Er zijn nu geen acties aan 
verbonden.  

Werkgroep mediawijsheid 
o.l.v. Sander 

Mei 2022 Protocol is gemaakt. Het 

protocol is opgenomen in 

jaarplan ICT. Eventuele 

aanpassingen in de lessen 

zijn verwerkt (zie kopje 

‘Evaluatie’). 

Mediawijsheid lessen E-lijn 
 
 

Leerkrachten geven 
zelfstandig de lessen 
Mediawijsheid van de E-lijn. 

Groepsleerkrachten Zie jaarrooster. 

November 2021 

De lessen zijn gegeven. De 

periode bevalt heel goed.   

Evaluatie  Evalueren, aanpassen en 

eventueel verbeteren van 

het protocol. 

Uitgangspunt jaarplan 2022-

2022. 

Werkgroep mediawijsheid Juni 2022 
 

De eventuele aanpassingen 

van de lessen moeten 

worden bijgehouden in het 

protocol. Dat is dit jaar ook 

gedaan. Dit moeten we elk 

jaar opnieuw doen. 

Mediakunstlessen vanuit de 

Cultuurtrein 

Nieuwe lessen 

mediawijsheid (mediakunst) 

worden ontwikkeld vanuit 

de Cultuurtrein. De 

werkgroep zal deze bekijken 

en beoordelen of de lessen 

zijn in te zetten bij 

mediawijsheid of bij tekenen 

of handvaardigheid.  

Werkgroep mediawijsheid. 

Irene 

Juni 2022 De lessen op de site van de 

cultuurtrein zijn nog steeds 

de lessen die altijd al deden. 

Er zijn nog geen nieuwe links 

te vinden. Volgend jaar 

zullen we kijken of de 

nieuwe lessen al ontwikkeld 

zijn en of we ze zouden 

kunnen gebruiken. 
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Overige Activiteiten 
Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Muzische vorming 
 
 

Eén keer per jaar een 
voorstelling bezoeken of 
deelnemen aan een 
workshop. 
 
Beleven van voorstellingen 
op het gebied van theater 
(onderdeel kijken).  

Leerkrachtvertegenwoordigers 
Irene en Anne. 
Vrijwilligers van MV Berkel en 
Rodenrijs. 
Theatergroepen 
 

Najaar: De groepen 1-2 en 
7-8.  
Voorjaar: De groepen 
 3-4 en 5-6. 

Dit schooljaar zijn de lessen 
gegeven. De Muzische 
vorming wordt opgeheven.  
 
Anne gaat met twee ouders 
door om de voorstellingen 
en workshops voor De 
Poolster voort te zetten.  

Excursies 
 
 
 
 

Het bevorderen van 
museumbezoek.  
Het verrijken van het 
lesprogramma met een les 
in het museum.  

Leerkrachten Gedurende het schooljaar. I.v.m Corona zijn er geen 
excursies gepland.  
Aankomend schooljaar 
wordt dit weer opgepakt.  

Uitlaatklep Het ontwikkelen van 
durven voordragen en 
optreden voor een publiek.  

Leerlingen (en leerkrachten) Zie rooster Uitlaatklep. Het rooster is vanaf maart 
2022 weer opgepakt.  
 

Project De cultuurvakken 
integreren in het 
projectthema (21ste -
eeuwse vaardigheden). 

Werkgroep project. 
Event manager Femke B. 
Bij thema theater ook de 
werkgroep drama.  

2 weken in mei. 
Evaluatie door de 
eventmanager.  

Het thema theater is 
uitgesteld. De vakken zijn 
geïntrigeerd in het thema 
“De wereld”.  
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Jaarverslag 2021/2022 meer-/hoogbegaafdheid 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Schoolbreed:     

Verdiepen kennis 
hoogbegaafdheid 
 
 
 
 
 
 
 

• Kennis vergroten in het team 
omtrent hoogbegaafdheid. 

 

• Doorzetten info van de HB-
commissie naar team. 

Mieke, Anja, Ellis, Nelly 
en Tessa P, Ester 
 
Leden HB-commissie 
 
 
  

Doorlopend 
 
 
 
 

In april is het team ingelicht over de signalering 
van HB-kinderen. In mei is het stappenplan 
toegelicht in de midden-en bovenbouw. 
Meer leerkrachten zijn begeleid met *-aanpak. 
De betreffende leerkrachten zijn enthousiast 
over de werkwijze. Steeds meer groepen passen 
dit nu toe. 

Kleutersignaleringslijst • Leerlingen herkennen met een 
ontwikkelings- voorsprong.  

• Bepaalde leerlingen worden 
besproken binnen de HB-
vergadering.  

Tessa IB/ kleuter- 
leerkrachten 

Hele jaar Tessa P. heeft met name contact met Anja (HB-
er) wat betreft signalering van een 
ontwikkelingsvoorsprong bij een kleuter. Dit 
wordt niet altijd gedeeld in de werkgroep. Tessa 
heeft in juni overleg gehad met 
kleuterleerkrachten over hun aanpak en beleid 
op kleuters met een voorsprong. Vanuit de 
leerkrachten worden leerlingen bij Tessa 
aangemeld, Tessa geeft deze door. Daarna gaat 
HB-er ermee aan de slag. 

Aanschaf materialen om te 
gebruiken als uitdaging voor 
de plusklas en in de groepen. 
  

• Blijven uitbreiden van materiaal 
voor de plusleerlingen. 

• Lijst met materialen aanvullen 
indien nodig.  

IB/ leden van de 
commissie HB 
Anja/Nelly 
 

Hele jaar 
 
 
 
 
 
 

Groep 1-2:  
Achtergrondinformatie: 
- "Slagvaardig met slimme kleuters". 
-Materialen: 
- "Slimmeriken" deel 1 en 2. (wel allemaal platte 
vlak, kan bij de les gebruikt worden). 
- "Pienter". 
- "Denktijd". 
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Groep 3- 8 
- De (online) map met lesideeën voor de 
plusklassen is uitgebreid met o.a. Tax. van 
Bloom en Briljant projecten.  
Groep 4- 8 : 
Achtergrondinformatie: 
-Webinar "De leerkuil" is gevolgd bij Platform 
Mindset. Het e-book staat in Sharepoint. 
-Tweedaagse "HB in onderwijs en Zorg" van 
Radboud CSW is gevolgd. 
Materialen: 
- Werkboeken, die worden ingezet als 
"bikkelwerk", verrijkend werk dat de kinderen 
in de klassen kunnen maken.  
- "Grej of the day", deel 1 
-"Breinhelden" groep 5/6 en 7/8  

Beleidsplan HB en 
protocollen  

• Implementeren in het team/ 
bespreken op bouw of studiedag. 

• Beleidsplan bespreken/aanvullen 
met nieuwe collega HB. 

IB/MT/ leden HB-
commissie. 

Begin 
schooljaar 

Het beleidsplan is besproken en aangevuld door 
Ester. De onderdelen "signaleren" en 
"stappenplan" zijn in april en mei met de 
middenbouw en bovenbouw besproken.  
Het streven is om het beleidsplan in september 

'22 met het team te delen. 

De implementatie en verankering van het 
beleidsplan komt aankomend schooljaar terug 
op ons jaarplan. 

Invullen van de Quickscan. • Voor alle plusleerlingen wordt de 
QuickScan ingevuld door de 
leerkracht. Hierdoor wordt 
duidelijk of Plusklas nodig is.  

• Vooraf uitleg aan de betreffende 
groepen in de bouwvergadering. 

• Onderbouw: Anja vult het in voor 
de plusklasleerlingen. (ze kijkt of 
dit haar dit schooljaar gaat lukken, 

Leerkrachten groepen 3, 
4 en hoger als dit nodig is. 

Begin 
schooljaar 
tijdens uitleg 
beleidsplan. 

We hebben er nu voor gekozen om alleen voor 
de kinderen die nieuw komen in de plusklas de 
Quikscan in te vullen en voor de leerlingen die 
er nu in zitten alleen als je twijfels had. Dit 
omdat de plusklas in de middenbouw niet veel 
heeft plaatsgevonden en wij naar ouders toe 
dus niet duidelijk in beeld konden brengen of 
aan konden geven of een leerling wel/niet in de 
plusklas thuishoort.  
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anders aankomend schooljaar 
hiermee starten). 

• MB + BB: Bij twijfel over een 
leerling en nieuwe leerlingen een 
Quickscan invullen. De ingevulde 
Quickscan in Esis toevoegen aan 
de IB kaart. 

De HB-er van groep 1-2 vult dit schooljaar de 
Quickscan in voor de kinderen die naar groep 3 
gaan. 
Aandachtspunt: 
Er zijn geluiden van ouders en collega's dat de 
Quickscan te weinig ruimte geeft om volledig te 
zijn. Is er een instrument wat specifieker kan 
aantonen of een leerling kenmerken van 
hoogbegaafdheid heeft? Dit punt nemen we 
mee naar ons nieuwe jaarplan. 
 

Informeren van nieuwe 
collega`s m.b.t. beleid 

• Doorgaande lijn bewaken. Leden commissie HB.  Doorlopend. 
Anja: Kleuters 
Nelly: MB 
Mieke: BB 

We hebben korte lijnen met de collega's 
gehouden aan de hand van de leerdoelen 
vanuit de plusklas en de persoonlijke leerdoelen 
van de leerlingen.  
Nieuwe collega's zijn geïnformeerd over het 
werken met de *-aanpak. 

Nieuw naam plusklas • Op zoek gaan naar een dekkende 
naam voor de “plusklas”.  

Leden commissie HB + 
team 

Hele jaar Er zijn namen bedacht door de werkgroep. Deze 
zijn in een Forms verspreid onder het team. 
Hier kwam geen eenduidige “winnaar” uit. 
Daarom zijn de hoogstscorende namen 
nogmaals in een Forms gezet. De winnaar is 
uiteindelijk ‘Groeilab’ geworden. Deze naam zal 
vanaf volgend schooljaar geïmplementeerd 
worden in de school.  

Plusklassen:     

Werken met kleuters met 
een 
ontwikkelingsvoorsprong 

• Uitdaging bieden en 
onderpresteren voorkomen. 

• Leren dat ze fouten moeten 
maken om verder te komen. 

• Regelmatig bespreken we de 
leerkuil theorie en bijbehorende 
begrippen.  

Anja/ kleutercollega’s Hele jaar De lessen zijn een uitbreiding bij de thema's in 

de groep. In de lessen komen de denksleutels, 

rekenvaardigheden, filosofielessen, 

taalvaardigheden en maken van muurkrant aan 

bod. 
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Leerlingen inzicht geven in 
leer- /denkstrategieën 
tijdens de lessen in de 
plusklas: 
-denkvoorkeur Sternberg 
-denkstrategieën StibCo 
-mindset 
 
Leerlingen werken aan een 
persoonlijk leerdoel. Dit doel 
nemen zij mee naar de klas. 
 
Ontwikkeling van leerlingen 
op rapport. 

• Leerlingen hebben inzicht in hun 
leergedrag en kunnen deze sturen. 

• Leerlingen leren doelgericht 
werken aan hun eigen 
ontwikkeling. 

•  Eigenaarschap vergroten. 

• Voortgang doelen en ontwikkeling 
van de leerling op rapport. 

Leerkracht plusklas/ 
groepsleerkracht 
Doel wordt door de 
plusleerkracht met de 
leerlingen besproken. 
Daarna met 
groepsleerkracht. 

Hele jaar: 
Doelen 
worden voor 
de rapport-
periode 
geëvalueerd. 
De 
plusleerkracht 
houdt de 
groeps-
leerkracht op 
de hoogte. 
 
  

De lessen in de plusklassen zijn gegeven vanuit 
deze visie. De kinderen hebben per project hun 
persoonlijke leerdoelen geformuleerd, tijdens 
het maken van het project bespreekbaar 
gemaakt met peers en HB-leerkracht. De 
persoonlijke leerdoelen worden geëvalueerd bij 
de afsluiting van het project. 
Ester geeft uitgebreide info aan de 
leerkrachten.  
 
Aandachtspunten:  
-De communicatie van deze persoonlijke 
leerdoelen ook met de IB delen.  
- Lessen volgens de denkvoorkeur van 
Sternberg komen opnieuw terug op het jaarplan 
van 2022-2023. Het is wegens andere 
prioriteiten onvoldoende gelukt om lessen uit 
"Het Grote vooruitwerklabboek" te geven. 

Begeleiden van de aanpak in 
de groep. 
 

• Werken aan de doelen gesteld 
vanuit het “ik-rapport”. 

 

IB/ Leerkracht plusklas Begin 
schooljaar/ 
Hele jaar 

Dit schooljaar is "Bikkelwerk" geïmplementeerd, 
naast het puzzelboek voor rekenen en de 
spellingkaarten. Deze verrijkende materialen 
worden ingezet voor leerlingen die meer nodig 
hebben dan het reguliere aanbod, om hun 
persoonlijke leerdoelen te behalen. De 
implementatie van Bikkelwerk is in de groepen 
5 tot en met 8 gelukt. 
 
Aandachtspunten: 
-De koppeling van het verrijkende werk aan het 
werken aan de persoonlijke leerdoelen.  
-Welke kinderen komen in aanmerking voor het 
bikkelwerk in combinatie met het compacten? 
Dit mag duidelijker in het stappenplan benoemd 
worden. Lijnen altijd via IB. 
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Doorgaande lijn plusklassen  
1 tot en met 8. 

•  Doorlopende lijn binnen de 
plusklas wordt besproken n.a.v. 
opzet doelen/lessenoverzicht 

IB/ Leerkracht plusklas 
 

Begin 
schooljaar/ 
Hele jaar 
 

Groep 1-2:  
-Vooral groep 2 heeft les gehad. Vanaf de 
meivakantie is er ook aandacht voor groep 1. 
Groep 5-8:  
-Er is geprobeerd om verschillende lesdoelen 
aan bod te laten komen door verschillende 
soorten projecten aan te bieden. Er is 
bijgehouden wat/ wanneer aan bod is geweest 
met bijbehorende lesdoelen.  
Aandachtpunten: 
-Het afstemmen van de doorgaande lijnen en 
doelen tussen de verschillende groepen.  

Beverwedstrijd  
 
 
Kangoeroewedstrijd 

• Kennismaken met informatica en 
wiskunde in wedstrijdvorm 

Plusklasleerlingen 
groepen 5 t/m 8 
Groepen 5 t/m 6 
schoolwedstrijd  
Groepen 7 & 8 officiële 
wedstrijd 

November 
2021 
 
 
Maart 2022 

De kinderen hebben aan beide wedstrijden 
deelgenomen. 1 leerling uit groep 8 heeft 
deelgenomen aan de landelijke finale en is 27e 
uit zijn groep geworden.  
De kinderen hebben aan beide wedstrijden 
digitaal deelgenomen. 

Italiaanse les • Verbeteren van de executieve 
functies d.m.v. het leren van een 
vreemde taal. 

Leerkracht Italiaans/ 
groepsleerkracht 

Groepen 8 
hele 
schooljaar 

Groep 8 rondt momenteel Italiaans af. 
Volgend jaar stopt Fons. 
Daarvoor in de plaats gaat Laura Keur Spaans 
oppakken in groep 6/7.  

Uitwerken en inzetten van 
het “ik-rapport” in de 
plusklas. 

• Efficiënt werken 

• Doorgaande lijn 

Nelly/Anja leden 
commissie HB 

Begin van het 
schooljaar 

Groep 1-2: 

Bij groepen 1 en 2 is er nog geen echt ik- 

rapport. Wel bespreken we met de kinderen 

waar ze goed in zijn en wat ze nog moeilijk 

vinden.  

Groep 3-8: 

Groep 5 tot en met 8 heeft gewerkt met het ik 

rapport en met de doelen die omschreven staan 

in het werkboekje van de Briljant projecten.  
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Evalueren naar ouders  
Rapporten. 

• Duidelijke, eenduidige informatie 
naar ouders verstrekken wat 
betreft doelen en ontwikkeling. 

Leerkracht plusklas Iedere rapport Bij het eerste rapport, bij nieuwe kinderen, 

schrijven we nog geen beoordeling over de 

Plusklas.  

Er wordt wel vermeld dat er aan een doel wordt 

gewerkt. Het is dus een algemeen stukje. 

Is er iets specifieks te melden, wordt dat 

genoemd.  

Bij de andere rapporten schrijven we een 

specifiek stukje over de persoonlijke leerdoelen 

en de ontwikkeling daarvan. 

In de groepen:     

Spellingsplusprogramma • Uitdagende leerstof voor de 
plusleerling gr 5 t/m 8  

Leerkrachten gr 5 t/m 8 Hele jaar Wordt gedaan, aanpassingen eventueel na 
overleg met IB.  

Rekenplusprogramma, zie 
protocol rekenen 

• Doorgaande lijn Leerkrachten Hele jaar Loopt.  
Aandachtspunt:  
-Overleg met de rekenwerkgroep over óf en zo 
ja welke verrijking er nodig is naast WIG 5.  

Begeleiding individuele 
leerlingen: 

    

Handelingsplan opstellen 
plusleerling (voor individuele 
leerling). 

• Efficiënt werken 

• Onderwijs op maat 
 

Leerkracht plusklas/ 
groepsleerkracht 

Hele jaar Loopt in samenwerking met IB.  
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Jaarverslag 2021/2022 gedrag 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in 
 

Evaluatie  

Zien! Leerlijn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wachtwoorden nieuwe 
leerkrachten aanmaken. 

• Invoeren nieuwe leerlingen Zien. 

• Enquête opstellen 
handelingsadviezen Zien/ 
methode. 

• Handelingsadviezen inzetten of 
kiezen voor structurele SOVA-
methode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICT 
 
ICT 
Commissie Gedrag / Team 
MT/IB 
 
Commissie Gedrag / Team 
MT/IB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September ’21 
 
Oktober ‘21 
1e vergadering 
op agenda 
 
In nov ‘21 
tijdens groeps-
bespreking 
 

 

 

 

 

  Wachtwoorden zijn aangemaakt door ICT (Sander). 
 
Leerlingen zijn ingevoerd door ICT (Sander). 
Geen enquête uitgezet.  
 
 
Handelingsadviezen zijn niet altijd voldoende en 
niet preventief. Uit eerder afgenomen enquête 
onder het team blijkt dat de handelingsadviezen 
weinig worden ingezet.  
Onze voorkeur gaat uit naar een preventieve 
SOVA-methode. Hier hebben we dit schooljaar al 
enkele keren over gesproken. In het MT/IB-overleg 
van april 2022 is deze wens besproken. Het MT 
deelt onze mening. In het komende schooljaar 
2022-2023 zal de commissie gedrag zich inzetten 
voor het uitzoeken, uitproberen en kiezen van een 
SOVA-methode. Dit zal invloed hebben op de 
afgesproken items uit het vierjarenplan 2019-2023. 

Zien! Leerlijn 

(vervolg) 

 

• November 21: handelingsadviezen 
onder de aandacht brengen bij 
team. 

• Ouderrapportage gebruiken bij de 
oudergesprekken. 

 

Commissie Gedrag 
 

November 2021 

 

Handelingsadviezen zijn besproken door IB tijdens 
de groepsbesprekingen. 
 
Tweemaal ingezet bij individuele gesprekken met 
ouders door IB. Het maakt het gedrag inzichtelijk. 
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Zien! Domein: 

betrokkenheid/auto

nomie 

• Betrokkenheid / autonomie van de 
leerlingen vergroten. 

Commissie Gedrag en HB 
MT/IB 
 

Doorlopend. 

 

Tijdens studiedag jan.’22 over gesproken met het 
hele team.  

Zien!  Domein: 

welbevinden/veilig-

heid  

• Het gevoel van 
welbevinden/veiligheid bij 
leerlingen vergroten. 

Commissie Gedrag en HB 
MT/IB 
 

Doorlopend Tijdens studiedag jan.’22 over gesproken met het 
hele team.  
 

MOED (anti-

pestlessen) inzetten 

in groep 4,5 en 6 

Safe School groepen 

6,7 en 8  

 

• Het gevoel van 
welbevinden/veiligheid bij 
leerlingen vergroten. 

Instanties: Safe Schools  en 
MOED!. 
Contactpersoon vanuit 
school: Lars 

Groepen 6 en 7: 

vóór de 

voorjaars- 

vakantie ‘22 

groepen 8: vóór 

de kerstvakantie 

(oktober ’21) 

Groepen 4 t/m 

6: Tijdens 

Gouden weken 

start van het 

schooljaar. 

Lessen zijn gegeven op 10-03-2022 (gr 6 en 7) en 
17-03-2022 (groepen 8). We zijn weer zeer positief 
over de invulling en uitkomsten van de Safe Talks. 
Geen behoefte aan vervolg MOED vanuit de 
leerkrachten groepen 4, 5 en 6. De gastdocent liet 
veel aan leerkrachten zelf over. Het valt of staat 
met de gastdocent.  
Het onderwerp moet wel door elke leerkracht 
(preventief) worden besproken. Het onderwerp is 
belangrijk! 

Executieve functies • Stappenplan maken 

• Inventarisatie braingames 

Commissie Gedrag en HB 
IB 

Mei ‘22 Stappenplan: 
Wordt in het schooljaar 2022-2023 opgepakt in 
samenwerking met HB. 
Inventarisatie Braingames:  
Er wordt niet veel met de Braingames gedaan op 
dit moment. 



  
 

70 
 

Taakspel (is 
aanwezig op school, 
maar wordt niet 
ingezet) 

• Onderzoeken naar de oorzaak van 
het niet inzetten van deze 
methode. 

• Bekijken hoe en of er nieuw leven 
ingeblazen kan worden. 

• Bijscholing nieuwe leerkrachten? 

• Meenemen in enquête wensen 
team. 

Commissie Gedrag  
Team 

Enquête 
uitzetten team 

Tessa (IB) heeft Taakspel goed doorgenomen. 
Tessa bekijkt de mogelijkheden om een cursus te 
volgen om Taakspel beter in de vingers te krijgen. 
Wij vinden het een methode die ingezet kan 
worden bij bepaalde groepen om het taakgerichte 
gedrag te bevorderen. Dit zal door IB ingezet 
worden als dit nodig is. 
We nemen Taakspel ook komend jaar mee in de 
keuze voor een preventieve SOVA-methode. 
Dan nemen we ook een enquête af, zodat we 
achter de wensen van het team komen. 

 

Veiligheidsplan 
(sociale veiligheid) 

• Koppeling veiligheidsplan. (vast 
agendapunt) Oa: Evalueren 
WMKPO  

• Veiligheidsplan ‘21/’22 updaten. 

Commissie Gedrag / IB / 
MT / Team 
 
Commissie Gedrag 

Doorlopend 
 
 
Mei’22 

De uitslag van WMKPO is besproken in diverse 
bouwvergaderingen.  
 
Veiligheidsplan doorgenomen, optionele 
aanpassingen verstuurd aan MT. Zij hebben het 
plan vervolgens up to date gemaakt.  
 

Veiligheidsplan 
(sociale veiligheid) 

• Nieuwe protocollen bekijken/ 
aanpassen en borgen met het 
team: 

- Schoolregels, klassenregels 
- Overblijf 
- Gescheiden ouders 
- Privacy/AVG 
- Bedreiging 
- Schorsing 

Commissie Gedrag 
IB 
MT 
Team 

Mei ‘22 
Schoolregels 
i.c.m. overblijf 
bij start 
schooljaar. 

Protocollen zijn besproken: 
- Schoolregels zijn opgesteld door de leerlingen.  
Deze regels worden vanaf schooljaar 2022-2023 in 
de Gouden weken besproken in elke groep. Ze 
worden zichtbaar opgehangen door de school 
heen. 
Stuk tekst voor de schoolgids is opgesteld en aan 
MT voorgelegd en in schoolgids opgenomen. 
- TSO-voorwaarden hebben een update gekregen, 
mede door het MT, met daarin de nieuwe 
schoolregels verwerkt. 
- Gescheiden ouders: gedaan. 
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- Privacy/AVG: Dit is een document vanuit de 
Laurentius Stichting. Er was hierop geen actie 
vanuit deze commissie gewenst. 
- Bedreiging: Geen protocol nodig. Gecontroleerd 
of er in Schoolveiligheidsplan en Schoolgids 
voldoende staat. 
Hebben we niet een eigen Poolsterprotocol op dit 
gebied nodig? We houden ons aan de 
regels/protocol vanuit de stichting.  
- Schorsing: Dit is een document vanuit de 
Laurentius Stichting. Er was hierop geen actie 
vanuit deze commissie gewenst. 

Gouden weken • De leerkrachten werken 2x per jaar 
aan ‘De Gouden weken’. De 
gymlessen worden hier ook bij 
gebruikt.  

Team 
IB/MT 
Gymleerkracht Aivi 

Gouden weken 
mail sturen in 
laatste 
schoolweek en 
in december 
door IB. 
Mail 
schoolregels 
tijdens Gouden 
weken:  
Linda, Marijn en 
Lars 

  Gouden weken zijn behandeld. 
Mindsetlessen zijn gegeven. 
Input schoolregels is gevraagd en vanuit de 
leerlingen gekregen.  

Individuele hulp 
gedrag 

• Inzet Yoga, kindercoach. 

• Plan opzetten. 

Liivi/IB 
 

Doorlopend. 
Sept ‘21 

Start is gemaakt. Het loopt goed. 
Plan voor de meeste leerlingen opgesteld door 
Liivi. Ook nog zoekende wat bij individuele 
leerlingen wel/niet werkt. 

Hulp kleine groepjes 
SoVa.  

• Indien nodig/ mogelijk: 
Inzet SoVa-groep.  

• Plan opzetten. 

Judith 
IB/MT 

Doorlopend 
 
Mei ‘22 

Start is gemaakt. Het loopt. 
Judith heeft een uiteenzetting van haar werk in 
bijeenkomst 2 (10-02-2022) gegeven. 
Opbouw van lessen is opgezet door IB en Judith.  
Voor 2022-2023 worden duidelijke afspraken 
gemaakt over evaluatie/terugkoppeling. 



  
 

72 
 

 

 

  

Nieuwe leerkrachten 
bijpraten vanuit de 
werkgroep 

• Gouden weken 

• Zien 

• Klassenregels 
 

Commissie Gedrag  
Parallel collega  

Doorlopend Ester is onze nieuwe collega geworden dit 
schooljaar.  
Lars heeft haar bijgepraat. 

Informatieboekjes 
gedragsproblemen/ 
mapjes voor ouders 

• Inventariseren welke er al zijn 

• Welke nog nodig op kindniveau en 
ouder? 

Commissie Gedrag 
 

Doorlopend September ’21: Besteld door Tessa. Boekjes staan 
in de RT-kamer 
 

Boekjes 
rouwverwerking 
 
 
 
 

• Boekjes onder de aandacht 
brengen van het team.  

 
 

Commissie Gedrag Eerste 
studiedag 
 
 
 
 

Rouwdoos is al in 2021-2022 in de 
bouwvergaderingen besproken.  
Ook dit schooljaar nodig gehad (kleuter). 

Burgerschap • Beleidsplan opstellen. MT / IB / Team /  
Commissie Gedrag 

Vanaf januari 
‘22 

Beleidsplan opgesteld door MT in maart 2022.  
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Instemming MR 
 
 


