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[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om 

een belangrijk punt te benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt 

plaatsen.] 

 

 

 

 

 

Geachte lezer, 

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

jaaractiviteitenplan 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. 

  

Schooljaar 2019-2020 
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Algemeen  
Het schooljaar 2019-2020 is een bijzonder jaar geweest. De Coronacrisis heeft hierin 

een grote rol gespeeld. Een jaar waarin het managementteam voor het eerst in deze 

hoedanigheid moest gaan functioneren. Gezien de bijzondere omstandigheden in het 

tweede deel van het schooljaar heeft het MT een aardige vuurdoop gehad. We 

hebben ons met elkaar (en met veel steun en waardering van het team) staande 

gehouden en hebben met elkaar goed en planmatig samengewerkt.  We hebben 

laten zien, ook in crisissituaties, als management goed te kunnen handelen.  

Onderwijskundig was het borgen van de ingeslagen weg (het ontwikkelen van een 

groei mindset bij de kinderen) één van de belangrijkste speerpunten van het afgelopen schooljaar. Om nieuwe 

teamleden hierin mee te nemen is hier uitvoerig op ingegaan tijdens de studiedagen. Het nieuwe schoolplan is 

vormgegeven en ook de jaarplannen van de verschillende L11-werkgroepen zijn toegelicht tijdens één van de 

studiedagen. Elk teamlid is weer goed op de hoogte van de plannen die er liggen voor de komende jaren en hebben 

zo de stip aan de `Poolsterhorizon` in hun vizier. Er zijn mooie plannen gemaakt voor een verdieping richting `De 

positieve school’.  

Er is daarnaast veel tijd en energie gestoken in het werken met de software van TextAid, het afnemen van toetsen 

met LOVS voor kinderen met dyslexie of een vermoeden hiervan. Er is gestart met het communiceren via Social 

Schools richting de oudergroep. Hiermee wilden we de communicatielijnen met de ouders sterk verbeteren. Door de 

Coronacrisis is het werken met Office 365 Teams in alle groepen in werking gesteld. 

 

Het spelend leren in de groepen 3 is verder uitgebreid. Op onderwijskundig gebied is er in de verschillende L11-

werkgroepen gewerkt volgens de jaarplannen. De evaluatie hiervan is te vinden in de bijlage van dit document. Al 

met al is er veel werk verzet, waar we trots op kunnen zijn met elkaar.  

Er is dit jaar gewerkt volgens de HR-cyclus in COO7. Dit jaar bestond dit uit een observatie in de groep bij elke 

leerkracht (indien van toepassing), het invullen van een waarderingslijst door ieder personeelslid en directie en het 

nabespreken van beiden. Tot de uitbraak van COVID-19, waardoor de school gesloten werd, is dit planmatig 

gevolgd. Volgend schooljaar pakken we de draad weer op.  

 

We hebben het afgelopen schooljaar een drietal nieuwe teamleden verwelkomd. Om deze nieuwe collega`s snel in te 

laten bedden in de organisatie is er ingezet op intensieve begeleiding van deze collega`s. Dit houdt in dat de parallel-

collega het vaste aanspreekpunt was en dat de intern begeleider en de directie regelmatig lesobservaties hebben 

gedaan. Aan de hand van deze lesobservaties is er steeds een nagesprek met coaching geweest. Samen met de 

nieuwe collega`s is de 9 maanden cyclus van COO7 gevolgd. We hebben alle nieuwe collega`s een vaste aanstelling 

kunnen bieden voor komend schooljaar. 

Ook dit schooljaar hebben alle leerkrachten weer minimaal één klassenconsultatie afgelegd. De focus van dit jaar lag 

op het kijken welke aspecten van de breindidactiek terug te zien waren in de les. Er was ook meegegeven om goed 

met elkaar na te bespreken wat er gezien is gedurende dit lesmoment.  

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

2019-2020. Onderstaand in dit verslag is op diverse gebieden te lezen waar dit jaar op in is gezet en wat er bereikt is.    

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 steeds gelegen op het ontwikkelen van een groei mindset bij alle kinderen en de borging 

van dit proces. De breindidactiek is hier een onderdeel van. De komende drie jaar volgt er een verdiepingstraject 

genaamd `De positieve school` onder begeleiding van Het Talentenlab.   

De CITO-eindtoets is normaliter een mooi meetmoment om te bekijken of we nog op de goede weg zijn met de 

kwaliteit van ons onderwijs. De afgelopen jaren hebben een consistent beeld laten zien. Dit schooljaar is deze toets 

volgens de landelijke richtlijnen niet afgenomen.   

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

eindresultaat van de CITO hebben we groot vertrouwen in de toekomst voor deze leerlingen. We zullen ze zeker 

gaan volgen om de resultaten te blijven monitoren. 
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Meerjarenoverzicht CITO-eindtoets (standaardscores)  

Jaar Schoolgroep Eindscore 

ongewogen 

Aantal 

leerlingen 

Meegedaan 

09/10 8 535 34 34 (2 lln. met LWOO beschikking) 

10/11 8 535,9 51 51 

11/12 8 536,5 36 36 (3 lln. met LWOO beschikking) 

12/13 8 537,7 44 43 (1 lln. met LWOO beschikking) 

13/14 8 536,3 41 41 (2 lln. met LWOO beschikking) 

14/15 8 539,7 34 34 

15/16 8 535,7 48 48 (2 lln. met LWOO beschikking) 

16/17 8 538,9 48 48 leerlingen (1 lln. met LWOO 

beschikking) 

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

beschikking) 

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

beschikking). 

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

 

Landelijk gemiddelde 2019 scholen met dezelfde weging correctie:  535,7 

Landelijk gemiddelde 2018 scholen met dezelfde weging correctie: 535,5    

Landelijk gemiddelde 2017 scholen met dezelfde weging correctie: 535,1. Poolster: 537,1 

Landelijk gemiddelde 2016  scholen met dezelfde weging correctie:  534,6. Poolster: 534,5 

Landelijk gemiddelde 2015  scholen met dezelfde weging correctie:   534,9. Poolster: 537,5 

 

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

over het algemeen naar verwachting/goed. We zien een verwachte en meer dan verwachte groei bij een groot aantal 

leerlingen. Uiteraard zijn er ook leerlingen waarbij de ontwikkeling extra aandacht vraagt. 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-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 

of krijgen een op maat gesneden programma aangeboden. Indien nodig wordt externe hulp ‘ingevlogen’. Een enkele 

leerling maakt een versnelling in leerjaar. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met de IB en de ouders. 

School brede aandachtspunten 
Rekenen blijft ook komend schooljaar een speerpunt. Meerdere groepen hebben de schoolnorm en groepsgroei niet 
behaald. Er is dit schooljaar ingezet op een schoolbrede aanpak. 
Er is een Rekenbeleidsplan gemaakt, waarbij goed gekeken is naar de inzet van de methode materialen (structureel 
inzet bijwerkboek, afschillen). We hebben ons gericht op het beter aan laten sluiten van de coöperatieve werkvormen 
bij het doel van de les. Daarnaast is er actief gekeken naar de inzet van concreet materiaal, maar ook de inzet van 
hulpmiddelen. Dit staat beschreven in het nieuwe beleidsplan rekenen. Er zijn twee protocollen gemaakt: 
drieslagmodel en handelingsmodel. Alle protocollen worden dit schooljaar nog afgerond en zullen volgend schooljaar 
worden besproken en ingevoerd. 
Op het gebied van lezen zien we dat de groepen 4 beter scoren dan voorgaande jaren. Dit heeft wellicht te maken 
met de nieuwe methode Veilig Leren Lezen kim-versie die vorig schooljaar ingevoerd is in groep 3.  
Op twee groepen na hebben alle groepen de schoolnorm behaald op het gebied van technisch lezen.  
Op het gebied van begrijpend lezen hebben drie groepen de schoolnorm niet behaald, dit zijn er meer dan vorig 
schooljaar. De werkgroep taal/lezen zal gaan kijken naar de nieuwe aanpak van Nieuwsbegrip in de verschillende 
groepen.  
Op het gebied van spelling zijn door alle groepen de schoolnorm en groei behaald. De ingezette aanpak en 
interventies zetten we voort. 
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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. Een groot deel van de problemen doet zich 
voor buiten school, maar gezien de veilige plek op school uiten kinderen zich vooral in de groep en bij de leerkracht. 
Des te belangrijker is de bijdrage van schoolmaatschappelijk werk op school (Jeugdcoach Op School) om de 
kinderen bij te staan en ouders de weg te wijzen in ‘het land’ van de hulpverlening. Deze functionaris (Simone van 
Bree) verricht goed en zeer nodig werk. De toename van de nood van betrokken kinderen ervaart school als 
zorgelijk, temeer omdat veel energie gaat zitten in de hulp en het bijstaan van deze kinderen. De hoofden van deze 
kinderen zitten zo vol dat dit een negatieve invloed kan hebben/heeft op hun verdere ontwikkeling. Gelukkig zien we 
dat het met verreweg de meeste kinderen goed gaat en dat zij met een blij gezicht naar school komen. 
Met de onderzoeken van WMKPO (Werken Met Kwaliteit Primair Onderwijs) wordt jaarlijks gemonitord hoe ouders, 
teamleden en kinderen onze school, ons onderwijs en de omgeving ervaren. 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 sterk en heeft zich het afgelopen jaar frequent op de hoogte gehouden 

van de meest recente ontwikkelingen in onderwijsland. Vanuit onze schoolvisie 

hebben we zaken in de organisatie op school en groepsniveau ingebed in de 

dagelijkse praktijk. Tevens hebben we zorggedragen voor verankering van reeds 

ingezette vernieuwingen in ons onderwijs.  

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

collega`s. In veel gevallen konden we dit intern oplossen. In september 2019 hebben we een oud-collega gevraagd 

om bij te springen tijdens het re-integratietraject van een personeelslid met een hernia. Gelukkig is deze collega na 

een langdurige herstelperiode weer volledig aan de slag gegaan. Daarnaast is een andere collega sinds half januari 

uit de roulatie vanwege een medisch behandeltraject. We hopen dat deze collega begin 2021 weer kan starten met 

re-integreren. Door de terugkomst van een collega die met zwangerschapsverlof gelukkig intern op kunnen vangen.  

Het team heeft zich het afgelopen schooljaar op veel terreinen bijgeschoold. De meest opvallende zijn: de Echa 

studie (hoogbegaafdheid) en de opleiding tot Rekencoördinator (2 collega`s).  

Aantal medewerkers per 1-8-2020:   

 41 medewerkers, waaronder 7 mannelijke collega’s en 34 vrouw 

 14 medewerkers zijn 55 jaar of ouder 

 27 medewerkers zijn jonger dan 55 jaar 

 7 medewerkers zijn jonger dan 30 jaar 

Het afgelopen jaar hebben we drie nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Vanaf 01-08-2019 zijn Jessica Scholte, 

Thijs van der Helm en Lars Peters het team komen versterken. Komend schooljaar zullen we vanaf 01-08-2020 

Lisanne van der Ploeg welkom heten als onze nieuwe collega. Zij was LIO-stagiaire bij ons in groep 3 en zal in deze 

groep als fulltimer aan de slag gaan. Zowel Thijs, Lars als Jessica krijgen per 01-08-2020 een vaste aanstelling op 

De Poolster. Zij hebben laten zien goed binnen het team te passen. 

 

Gebouw 
We hadden gehoopt dit schooljaar een oplossing te vinden voor het ruimtegebrek bij de kleutergroepen. De 

gemeente kan hier helaas niets in betekenen voor ons. Momenteel kijken we naar andere, interne opties. Het 

renoveren en anders inrichten van de aula lijkt nu de beste mogelijkheid om een voorziening te creëren waardoor de 

kleuters kunnen gymmen en de oorspronkelijke speelzaal als lokaal kan blijven dienen. We hopen dit volgend 

schooljaar te kunnen realiseren. Er zijn verder nog wat trespa platen aangebracht in de oudbouw en in de 

kleutergroepen waar dit nog ontbrak. 

In de directiekamer is tegelwerk verwijderd en een wandje gestucd, zodat ook deze er weer representatief uitziet. 

Vanuit hygiënisch oogpunt zijn er voor alle groepen handdoekdispensers en zeepdispensers aangeschaft en 

gemonteerd. In groep E (voormalig speelzaal) is om dezelfde reden een wastafel geplaatst.   

Onder leiding van de ouderraad wordt een aantal keer per jaar oud-papier in de wijk opgehaald. De opbrengst gaat 

naar de OR die er samen met het team een mooie bestemming voor zoekt. Net als vorig jaar stond een moestuin 

voor de kleuters op de planning. Deze is inmiddels gerealiseerd. 

 

Samenwerking 
Er is dit schooljaar weer heel prettig samengewerkt met de oudergroep. In het bijzonder tijdens de Coronaperiode, 

waarbij ouders een extra grote rol hebben gespeeld in het begeleiden van het onderwijs van hun kind(eren). Dit heeft 

ervoor gezorgd dat er weinig tot geen extra achterstanden zijn opgelopen. Onze dank hiervoor is groot.  

We zien een grote betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren), dat is goed en fijn. Zo werkt de 
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driehoek van samenwerking tussen ouders, leerkracht en kind optimaal en dat wordt terugvertaald in de resultaten. 

Verder zijn de bestaande gremia binnen de school zeer actief geweest. De ouderraadsleden hebben geparticipeerd 

in de organisatie rond activiteiten tot de uitbraak van COVID-19. Zij hebben veel goed werk verricht vanuit diverse 

commissies. Op beleidsterrein heeft de medezeggenschapsraad haar steentje bijgedragen door mee te denken over 

diverse beleidszaken binnen de school en de stichting. Er hebben zich afgelopen jaar een aantal nieuwe leden 

aangediend. We zijn heel blij met de actieve en betrokken rol die zij op zich hebben genomen in de MR en GMR. De 

pandemie van dit jaar heeft extra tijd en energie gevraagd van onze MR-leden en we zijn ze hier zeer erkentelijk 

voor. 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. Er is dit schooljaar gestart met de inzet van ingehuurd personeel vanuit BSO Smallsteps om de druk 

op de vrijwilligers wat te kunnen verlagen. De samenwerking met de vier personeelsleden van Smallsteps is goed 

bevallen en zal met een jaar worden gecontinueerd. Externe inhuur heeft er wel voor gezorgd dat we de tarieven voor 

de overblijf iets hebben moeten verhogen.  

De Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we niet het gehele jaar gebruik hebben gemaakt van de overblijf. We 

hopen na deze bijzondere tijd weer voldoende vrijwilligers te kunnen verwelkomen in de school.   

Het afgelopen jaar heeft de school niet alleen gestaan. Zo zijn er veel instanties waarmee intensief samengewerkt 

wordt om de gevraagde en verwachte kwaliteit te leveren. In geheel willekeurige volgorde: BSO Smallsteps, het CJG, 

Jeugdcoach Op School, Veilig Thuis, de gemeente, Tuinen Enzo, Renewi, 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. 

Verder zijn we blij met de oudergroep die heel veel ondersteunende arbeid verricht. Dat varieert van het eenmalig 

helpen van de leerkracht bij een activiteit tot het wekelijks bieden van hulp aan de kinderen. Veel ouders zijn bereid 

tijd en aandacht aan de school van hun kinderen te schenken, dat is een meerwaarde voor ons onderwijs. 

Dit geldt zeker voor onze trouwe vrijwilligers die nauw bij het team betrokken zijn. Dit jaar waren dat Ed Minkman, 

Pim de Ruiter en Ton Hagenaars die allerhande klussen in school hebben opgepakt. Wendy Bierman, Inge Lamens 

en Ingrid Heijning hebben veel lesondersteuning geboden. Wie zeker niet onvermeld mag blijven is meester Fons die 

naast kleine hand- en spandiensten, de inkoop van allerlei klein materiaal ook de lessen Italiaans in school weer een 

jaar verzorgd heeft. Onze planten in en om het gebouw worden nog steeds met veel liefde onderhouden door 

vrijwilligster Bep. Hierdoor is de aanblik in en om het gebouw een stuk verbeterd, top! 

Financiën 
De school kent nog steeds een groei in leerlingenaantal. Gezien het bekostigingsstelsel van de overheid is dat nodig. 

Voor een school, zoals die van ons, met een leerlingengewicht van praktisch nul, zijn ongeveer 27 leerlingen per 

groep nodig om de bekostiging rond te krijgen. Enige jaren geleden is er een keus gemaakt voor parallelgroepen. Dat 

is onderwijskundig een zeer goede zet geweest. Door de lichte groei wordt het aantal van 27 leerlingen per groep 

steeds meer benaderd en dit maakt het mogelijk de ingezette lijn van de parallelgroepen door te zetten. Dit betekent 

dat er vooralsnog geen combinatiegroepen gemaakt hoeven te worden. De inmiddels beschikbaar gestelde 

werkdrukgelden zijn nog altijd meer dan welkom in de school. 

Door het akkoord over de werkdrukverlaging in het onderwijs heeft De Poolster ook dit jaar een extra financiële 

impuls ontvangen. Dit geld is benut voor het aanstellen van een vakdocent muziek. De leerkrachten zijn hierdoor 

ontlast in hun werkzaamheden en gezien de specialistische opleiding van deze muziekleerkracht krijgt het 

muziekonderwijs een kwaliteitsimpuls. In het werkverdelingsplan is terug te lezen hoe deze gelden ook komend jaar 

weer worden ingezet. 

Verder staat de school er financieel goed voor. De begroting is komend schooljaar niet geheel sluitend, maar er is 

voldoende reserve om eventuele calamiteiten op te vangen. Neemt niet weg dat we zorgvuldig met de financiën om 

moeten gaan. 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 

bijdrage van ouders/verzorgers is afgelopen jaar verhoogd met een bedrag van €5,-. Voor het eerst is de 

ouderbijdrage via Social Schools digitaal geïnd. Dit heeft onze penningmeester veel werk gescheeld en is goed 

bevallen.  

De uitgebreide begroting treft u in het jaarverslag van de Laurentiusstichting en is tevens opvraagbaar bij de directie 

van de school. 
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De bijlagen 

 

1. WMKPO leerlingen vragenlijst     7 

2. WMKPO leerkrachten       8 

3. Jaarverslagen commissies 

a. Jaarverslag school algemeen    9 

b. Jaarverslag ICT      15 

c. Jaarverslag commissie RT (Remedial Teaching) 24 

d. Jaarverslag commissie Taal-Lezen   28 

e. Jaarverslag commissie Hoogbegaafdheid  35 

f. Jaarverslag commissie Rekenen    38 

g. Jaarverslag commissie Cultuur    43 

h. Jaarverslag commissie Gedrag    53 

       4. Instemming MR       56 
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BIJLAGEN:  

Bijlage 1: WMKPO leerlingen vragenlijst 

 

 

 

Let op: De scores lopen van 0 tot 4. 
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Bijlage 2: WMKPO vragenlijst leerkrachten 
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Bijlage 3: Jaarverslagen commissies 
Elke commissie heeft een jaarverslag gemaakt. Deze treft u hieronder aan.             

Jaarverslag 2019-2020 Algemeen 
Onderwerp  Doelstelling  Door wie? Afgerond in  Evaluatie 

Ontwikkeling groei 
mindset  

- Verder 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) 

- Werken aan een doorgaande lijn in de school. 
- Kennis binnen het team vergroten m.b.t. executieve 

functies en procesgerichte feedback. 
- Vergroten autonomie bij alle leerlingen. 
- Borging 

Hele team Doorlopend 
proces 

Tijdens de studiedag van 24 januari 
2020 is Floor Raeijmaekers geweest 
voor een herhaling van het proces 
tot zo ver en we zijn een dagdeel 
meegenomen in de materie van 
groeitaal, feedback en executieve 
functies.  
Daarnaast is er nu in alle leerjaren 
een lessencyclus ontwikkeld m.b.t. 
mindset (borging/doorgaande lijn).  
Ook komend schooljaar zullen we 
deze doelstelling voortzetten en 
uitbreiden d.m.v. het traject 
‘Positieve School’, ontwikkeld door 
het Talentenlab. 
 

 

Wetenschap en 
techniek 

- Samenstellen van een werkgroep wetenschap en 
techniek 

- Ontwikkelen van een leerlijn wetenschap en 
techniek. 

Management 
 
Werkgroep 
wetenschap en 
techniek 

September 
 
Eind 
schooljaar 

Er is een werkgroep waarin alle 
bouwen vertegenwoordigd zijn. 
Deze werkgroep is samengevoegd 
met de werkgroep ‘nieuwe methode 
wereldoriëntatie’. In totaal bestaat 
de werkgroep nu uit 7 collega’s. Er is 
een nieuwe methode voor Natuur 
en Techniek aangeschaft voor het 
schooljaar 2020/2021 (‘Argus Clou’ 
en ‘De Zaken’). Daarnaast wordt er 
gewerkt aan een plan waarin de 
WO-vakken per periode worden 
aangeboden om op deze manier 
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meer verdieping te kunnen geven 
aan de thema’s. Er zal dus ook een 
periode techniek aan bod komen. 
Volgend jaar zal de werkgroep aan 
de slag gaan met het borgen en 
eventueel aanpassen van dit plan en 
het verzamelen van de materialen 
omtrent de technieklessen 
schoolbreed. Deze materialen zullen 
geborgd worden in een kast/ruimte, 
zodat deze makkelijk gepakt kunnen 
worden. 

Talentontwikkeling - Op zoek naar ruimte in het weekrooster van de 
groepen voor talentontwikkeling. 

Hele team Eind 
schooljaar 

We schuiven deze doelstelling op 
naar het schooljaar 2020/2021. We 
gaan eerst een jaar draaien met het 
plan van WO. Hier zal de tijdwinst 
binnen het rooster uiteindelijk 
vandaan moeten komen. 

Protocollen - Protocollen herzien en updaten. L11-
werkgroepen 

Eind 
schooljaar 

De taal-/leesprotocollen zijn dit 
schooljaar tijdens de 
bouwvergaderingen besproken en 
eventuele op-/aanmerkingen zijn 
verwerkt door de werkgroep. Deze 
protocollen zijn nu dus helemaal up-
to-date.  
De rekenprotocollen zijn dit 
schooljaar herschreven en zullen 
volgend jaar terugkomen in de 
verschillende bouwen. 
Er is een eerste opzet gemaakt voor 
een protocol met het oog op meer-
/hoogbegaafde leerlingen. Dit zal 
volgend jaar gefinetuned worden.  
De ICT-werkgroep heeft een 
protocol ‘Social Schools’ opgesteld.  
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Organisatiestructuur - De leiding van de school organiseren binnen het 
managementteam. 

- Het uitzetten van duidelijke overlegstructuren en 
lijnen in de school tussen MT, IB en directie. 

MT Gedurende 
schooljaar, 
lopend proces 

Er is een drietal soorten overleggen: 
-MT-overleg (1x per 3 weken) 
-IB/directie-overleg (1x per maand) 
-IB/MT-overleg (1x per kwartaal) 
Deze overlegstructuur is ons goed 
bevallen. Naast deze 
gestructureerde overleggen, wordt 
er ook veel in de wandelgangen 
overlegd. 

Taakbeleid - Werken n.a.v. het nieuwe werkverdelingsplan. 
- Werken met een eventmanager voor diverse 

activiteiten. 

Hele team 
Amanda 
 

 We hebben ons gehouden aan de 
afspraken volgens het 
werkverdelingsplan. Dit is goed 
bevallen. Volgend schooljaar kijken 
we naar de invulling van de 
kleutergym en de ontlasting van 
deze collega’s.  
De aangestelde eventmanager gaf 
halverwege het schooljaar aan de 
school te gaan verlaten. Daarom is 
er intern een nieuwe eventmanager 
aangesteld (Femke Bennink). Zij 
neemt de taken nu waar.  
Veel activiteiten zijn i.v.m. Corona 
niet doorgegaan.  
Volgend schooljaar wordt het 
werken met de eventmanager 
voortgezet.  

Personeel - Hoge werktevredenheid borgen, waardoor weinig 
verloop personeel. 

- Coaching verbeteren voor startende/nieuwe 
personeelsleden. 

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

- Klassenbezoeken en cyclus volgens klok COO7 met 
elk teamlid doorlopen. 

Directie/MT 
met team 
 
 
Directie/MT en 
IB 
MT  
 

 
 
 
 
 
 
Volgens 
jaarkalender 

-De werktevredenheid is nog steeds 
hoog en het verloop laag. 
-Tijdens de start van het schooljaar 
is er structureel gecoacht door 
directie en IB. Door de Coronacrisis 
is dit later in het jaar deels komen te 
vervallen.  
-We nemen onze LIO-stagiaire van 
dit schooljaar fulltime aan voor 
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Directie/MT en 
teamleden 

groep 3. Er lopen ook weer 
sollicitatiegesprekken voor komend 
schooljaar.  
-Er is een goede planning gemaakt 
voor het hele schooljaar omtrent de 
HR-cyclus. Deze was erg intensief. 
Tot de Coronacrisis is iedereen van 
de planning aan bod gekomen. De 
collega’s die nu niet geweest zijn, 
zullen komend schooljaar als eerste 
gepland staan.  

Professionalisering - Studiedagen:  
18 sept 2019: trendanalyses E, DIM-model, Borging 
Breinologie  
24 januari 2020: executieve functies/autonomie 
14 april 2020: nog nader te bepalen 
(ontwikkelgesprek/ professionele feedback) 

- Professionalisering personeel stimuleren, borgen en 
vergroten. 

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

Directie/MT en 
IB 
 
 
 
 
Directie/MT en 
IB 
Leerkrachten 
en IB 

 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 2019  
en April 2020 

- Studiedag 1 en 2 zijn goed en 
volgens plan verlopen. Het zijn 
leerzame dagen geweest.  
Studiedag 3 is komen te vervallen 
i.v.m. het sluiten van de scholen 
door Corona.  
-Veel collega’s hebben een 
langdurige of kortdurende 
opleiding/cursus gevolgd.  
-Er is één ronde klassenconsultatie 
afgerond. De tweede ronde is in dit 
bijzondere schooljaar niet gelukt.  

Professionele 
cultuur 

- Op een professionele manier feedback aan elkaar 
geven.  

Hele team Studiedag  
14 april? 

Dit onderwerp stond op de agenda 
voor de studiedag van 14 april. 
Alfons Flick zou deze dag komen 
verzorgen. Helaas is dit niet 
doorgegaan. In het traject van de 
positieve school komt dit onderwerp 
terug.  

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

- Komen tot een jaarplan voor iedere commissie  

L11 
commissies  
IB/MT/Directie 

Start jaar, 
doorlopend  

De L11-commissies hebben zoveel 
mogelijk hun eigen jaarplan 
vervolgd. Zie de jaarverslagen en 
nieuwe jaarplannen per commissie 
voor inhoudelijke informatie.  
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Huisvesting - Het creëren van een 5e kleuterlokaal met behoud 
van een inpandige speelzaal voor de groepen 1/2 en 
bergruimte. 

- Opknappen lokalen en gangen in de oudbouw. 

Laurentius 
Stichting in 
samenspraak 
met 
Directie/MT 

 Helaas is het realiseren van een 5e 
kleuterlokaal én speellokaal niet 
haalbaar. Daarom richten we ons nu 
op het verbouwen van de aula tot 
speellokaal. We zijn hierover in 
overleg met het bestuur.  
Ook het opknappen van de lokalen 
en gangen in de oudbouw is 
besproken. Er is nog geen concreet 
plan hierover. 

Rapportage  - Een plan rondom de cyclus van rapportage richting 
ouders voorleggen (van 3 naar 2 rapporten). 
Implementatie schooljaar 2020-2021. 

Directie/MT en 
MR  

 I.v.m. de Coronacrisis is dit voor dit 
schooljaar op een laag pitje komen 
te staan. Met het oog op de 
ontwikkelingen rondom de positieve 
school is de vraag of we hier op dit 
moment wijzigingen in aan moeten 
brengen.  
Om de druk te verlagen komend 
schooljaar tijdens de 
rapportperiodes, hebben we 2 
lesvrije dagen ingepland. Collega’s 
kunnen dan een hele dag werken 
aan rapporten, groepsplannen etc.  

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

Directie/MT  De begroting voor komend 
schooljaar is niet geheel sluitend. Dit 
komt deels door een collega die 
langdurig uit de roulatie is. 
Daarnaast ligt ook de 
salarisverhoging hier ten grondslag 
aan. Deze wordt niet 1 op 1 
bekostigd door de overheid.  
De verwachting is wel (door stijging 
van het leerlingaantal) dat het 
negatieve saldo beperkt zal blijven 
en volgend jaar weer sluitend zal 
zijn.  
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Zorg - Werken volgens Zorgplan en Kwaliteitskaart.   Dit is gebeurd volgens plan. De 
eindtoetsen zijn een paar weken 
opgeschoven door Corona. Deze zijn 
wel in het huidige schooljaar 
afgenomen.  
Zoals de richtlijnen van de overheid 
aangaven, hebben we dit jaar geen 
CITO-eindtoets in groep 8 
afgenomen.  

Methodes - Engels: Al dan niet naar voren halen 
methodegebruik 

- Schrijven: Voortgangsbesluit methode 
Pennenstreken vanaf groep 4. 

Werkgroep 
Engels/taal  
Directie 
(monitoring)  
Implementatie 
groep 4 t/m 8 

November 
2018  
 
Einde 
schooljaar 

We hebben voor komend schooljaar 
een nieuwe methode Engels 
aangeschaft (Join In). De groepen 5 
t/m 7 zullen hiermee gaan werken. 
Groep 8 werkt nog één schooljaar 
met de huidige methode (Groove 
Me). Daarna zullen zij ook 
overstappen op Join In.  
Voor schrijven in groep 4 is voor 
komend schooljaar het materiaal 
aangeschaft van Pennenstreken 2.  



 Jaarverslag 2019-2020 commissie ICT 

  

Onderwerp 

 

 

Doelstelling 

 

Door wie 

 

Afgerond in 

 

Evaluatie 

 

 

X 

1 Computers/laptop

s/ tablets 
 Er wordt een verdeling 

gemaakt van alle devices 
over de verschillende 
groepen. 

Sander + ICT- 

werkgroep 

September Alle devices zijn “eerlijk” verdeeld over de groepen. Elke groep heeft 

iedere dag een aantal devices  

tot zijn/haar beschikking. Deze manier van werken is wederom zeer 

goed bevallen en zal gecontinueerd worden. 

 

 

 

 

 

 

X 

2 Overzetten 

digitale 

programma’s 

 Programma ‘Flits 4’. 

 Digitale rapporten. 

 Registratielijsten taal, 
spelling, 
wereldoriëntatie en 
rekenen. 

 SocialSchools - app. 

Sander 

 

 

 

 

September  

 

Alle lijsten zijn up-to-date gemaakt door Sander.   

 

X 

3 Prowise  Elke bouwvergadering 
start een leerkracht met 
het laten zien van een 
tool uit Prowise, zodat 
nieuwe tools ontdekt 
worden.  

 Sander + ICT- 
werkgroep. 

 

 

 

 Loopt het 
hele 
schooljaar 
door. 

 

 Dit punt wordt doorgeschoven naar het schooljaar 2020-2021. 
Door de overstap van Presenter 9 naar presenter 10 hebben we 
dit onderwerp een schooljaar uitgesteld. 
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 Klassenbezoek op 
verzoek van leerkracht 
of uit initiatief van de 
werkgroep ICT. 

 
 

 Uitzoeken wat de 
mogelijkheden binnen 
Prowise met een 
leerlingaccount zijn. 

 

 

 Sander 
 

 

 

 

 Sander + ICT-
werkgroep 

 

 

 

 

 Loopt het 
hele 
schooljaar 
door. 

 

 

 Start begin 
schooljaar 
2019-2020. 

 
 

 Er heeft dit schooljaar geen klassenbezoek plaatsgevonden. Er is 
geen vraag vanuit het team bij de werkgroep terechtgekomen. 
Volgend schooljaar bieden we dit klassenbezoek per mail aan het 
begin  
van het schooljaar aan het team aan. 

 
 

 Tijdens de studiedag in januari 2020 heeft Sander een presentatie 
gegeven over de overstap van Presenter 9 naar Presenter 10. Er is 
vanuit het team nog geen vraag naar de leerlingaccounts en 
daarom hebben schuiven we dit onderwerp door naar volgend 
schooljaar. 

 Sander en Yannick zijn op 30 oktober 2019 naar de Prowise 
gebruikersdag geweest. Het onderwerp van deze gebruikersdag 
was “Presenter 10”. 

 Sander is op 12 november 2019 naar een netwerkbijeen-komst op 
het stafbureau geweest. Het onderwerp van deze bijeenkomst 
was “Presenter 10”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

4 

 

 

Social Schools - 

website 
 Continuering onderhoud 

aan de website. 

Sander + Yannick September en 

januari 

Sander heeft aan het begin van het schooljaar de website 

(groepsgedeeltes) gereed gemaakt voor het nieuwe schooljaar. 

Gedurende het schooljaar is de teampagina (foto’s) bijgehouden en 

zijn er vacatures op de voorpagina toegevoegd en weer verwijderd. 

 

X 

5 Software 

 

 Aanschaffen updates 
aanwezig software. 

 Bekijken en beoordelen 
nieuwe software. 
 

 Bekijken vervanging 
software “Hoofdwerk” 
groepen 3 en 4. 

 Sander + ICT -
werkgroep 

 

 

 

 Loopt het 
hele 
schooljaar 
door. 

 

 

 

 De updates zijn aangeschaft en geïnstalleerd.  
 
 

 Het programma “Bingel” is in plaats van de rekensoftware van 
WIG gekomen. Sander heeft het programma bekeken en een 
handleiding voor de leerkrachten gemaakt. Ook het programma 
Minecraft heeft Sander op alle computers laten installeren. 
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 Implementeren 
dyslexiesoftware in 
samenwerking met 
taal/lezen. 

 

 

 

 Overleg over 
herinvoering toetsen LVS  
in samenwerking met 

taal/lezen. 

 

 Invoeren onderwijs 
transparant (gr. 8) 

 

 

 

 

 Sander + ICT –
werkgroep + 
werkgroep 
taal/lezen + IB 
+ MT 

 

 

 

 Loopt het 
hele 
schooljaar 
door. 
 

 Van het programma Hoofdwerk is geen online-versie beschikbaar 
en zal ook niet gemaakt gaan worden. Is er een vervangend 
programma nodig? Yannick bekijkt dit in de middenbouw. 

 Alle kinderen in de groepen 6 tot en met 8 met een 
dyslexieverklaring werken met het programma TextAid. Alle 
kinderen hebben een eigen tablet/laptop tot hun beschikking in 
de klas(gefacili-teerd door school). Voor groep 6 ontbreekt het 
taalboek 6B bij Dedicon en voor groep 8 ontbreekt het taalboek 
8A bij Dedicon. Een scan maken van het boek geeft teveel fouten, 
waardoor deze boeken apart zullen moeten worden aangeschaft.  

 De M-toetsen en E-toetsen van CITO (werkwoordspelling,spelling 
en rekenen) in de groepen 6 en 7 zijn door de kinderen met een 
dyslexieverklaring en/of een hulpplan lezen digitaal met LOVS 
gemaakt. Sander heeft alle voorbereidingen getroffen en de 
afnames in de groepen zijn goed verlopen. 

 De leerkrachten in groep 8 hebben alle gegevens in samenspraak 
met de IB in Onderwijs Transparant ingevoerd. Het programma 
werkt makkelijk, maar vraagt wel meer tijd om in te vullen. De 
overdracht met het voortgezet onderwijs is hierdoor wel veel 
beter verlopen. 

 

 

 

 

X 

6  Continuering 

‘rekentuin’ 
 Beheer rekentuin. Sander + IB + RT Loopt het hele 

schooljaar door. 

Sander heeft in samenspraak met de IB de rekentuinen opgeschoond. 

Er zijn dit schooljaar 10 van de 25 rekentuinen in gebruik geweest. 

X 

7 Touchscreens  Hulp bieden bij het 
gebruik van 
touchscreens.  

Sander + ICT- 

werkgroep 

 

Loopt het hele 

schooljaar door. 

 

-De werkgroep ICT heeft regelmatig hulp geboden in verschillende 

groepen bij het gebruik van de touchscreens en touchtables.  

-9 “nieuwe” touchscreens hebben een update gehad. De transmitters 

boards zijn geüpgraded en de fimware is geüpdatet. 

 

 

 

X 

8 Esis  Continuering invoeren 
absenten, 
toetsresultaten en 
gespreksverslagen. 

Leerkrachten 

 

 

 Loopt het 
hele 
schooljaar 
door. 

 Alle leerkrachten hebben de absenten, toetsresultaten en 
gespreksverslagen in ESIS ingevoerd.  

 

 Individuele handelingsplannen zijn door de IB en RT in ESIS 
opgeslagen. 
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 Continuering invoeren 
individuele 
handelingsplannen. 
 
 

 Continuering uitslag 
CITO eindtoets 
importeren in ESIS. 

 

IB en RT 

 

 

Leerkrachten  

groep 8  

 Loopt het 
hele 
schooljaar 
door. 
 

 Mei 2020 

 
 
 

 De CITO eindtoets is dit jaar niet in ESIS geïmporteerd. De 
eindtoets is dit jaar vanwege het coronavirus niet afgenomen. 

 

 

 

 

X 

9 Office 365  SharePoint: Evalueren of 
de opgezette structuur 
naar tevredenheid werkt 
+ continuering. 

 OneDrive: 
Continuering. 

 Forms: Continuering 
enquêtes afnemen met 
Forms. 

 Agenda: Continuering. 

 Uitzoeken wat kan 
“mapping” betekenen 
voor de Poolster? 
 

 

 

 

 

 Microsoft Office365 en 
Teams (n.a.v. virus 
Corona) 

Sander + ICT 

werkgroep + 

leerkrachten 

 

 

Loopt het hele 

schooljaar door. 

 

-De opgezette structuur van Sharepoint (algemeen) werkt goed.  

-In overleg met de IB is er wel gekeken naar de inrichting van de 

mappen van de werkgroepen. Tijdens de L11-vergadering in oktober 

2019 heeft Sander een voorbeeld besproken en deze is overgenomen 

door de andere werkgroepen. De opbouw van de mappen is zo gelijk 

aan elkaar en zorgt voor een duidelijke structuur. Definitieve 

protocollen worden opgeslagen op SharePoint – leerkrachten – L11 + 

werkgroepen – werkgroep – 2. Protocollen. 

-Het gebruik van OneDrive, Forms en de agenda is gecontinueerd.  

-De vraag naar “mapping” is er nog niet op school, waardoor de 

werkgroep zich nog niet verder verdiept heeft in dit onderwerp. 

Wellicht dat dit volgend schooljaar bekeken gaat worden voor de 

directie en IB. 

-Sander heeft aan het begin van het schooljaar 2019-2020 in de 

groepen 6, 7 en 8 een les “Hoe gebruik ik als leerling Office365” 

gegeven. 

-Zie punt 22 (onder aan dit document voor het gebruik van Office365 

en Teams n.a.v. virus Corona.  

 

 

 

 

X 
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10 Digitale rapporten  Mogelijkheden bekijken 
voor het omzetten van 
de kleuterrapporten 
naar Kerndoel. 

 
 
 
 
 

 Beheer digitale 
rapporten Kerndoel. 

 Sander + ICT-
werkgroep + 
leerkrachten 
groepen 1 en 2. 

 
 
 

 Sander + 
Rutger Burger 

 Start januari 
2020. 

 

 

 

 

 Loopt het 
hele 
schooljaar 
door. 

  Er is door Tessa (IB) een opzet gemaakt voor nieuwe 
kleuterrapporten.  
Deze opzet is door de directie en het Mt bekeken en besproken 

met de IB. In afwachting van het traject `De positieve school`, 

schuiven we deze wijziging nog even voor ons uit. 

Wordt vervolgd in het schooljaar 2020-2021 

 

 Sander heeft gedurende het schooljaar kleine aanpassingen aan 
de rapporten doorgevoerd. Waar nodig heeft Sander de hulp van 
Rutger ingeschakeld.  

 

 

 

 

 

 

X 

11 Social Schools – 

app 
 Start gebruik app met de 

hele school. 

Sander + Yannick + 

Mandy + 

leerkrachten. 

Start september 

2019 + loopt 

door.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sander heeft alles voor het nieuwe schooljaar klaargezet, waardoor 

alle groepen sinds de eerste schooldag van het schooljaar 2019-2020 

met de app “Social Schools” aan het werk konden.  

-In oktober is de module “verlof aanvraag” aangezet in de app. 

-In december hebben de groepen 8 een pilot gedraaid met het 

aanmelden voor oudergesprekken met behulp van de app Social 

Schools. Deze pilot verliep uitstekend. Voortaan worden alle 

oudergesprekken naar aanleiding van rapporten ingepland door 

ouders via de app Social Schools. 

-In november is er een abonnement aangeschaft van Wis Collect. Dit 

programma werkt samen met Social Schools en zorgt ervoor dat de 

ouders de vrijwillige bijdrage op een gemakkelijke manier kunnen 

overmaken.  

-Nieuwe leerlingen worden wekelijks door Sander aan Social Schools 

toegevoegd. 

-Sander heeft in oktober 2019 een protocol voor het gebruik van 

Social Schools gemaakt. Dit protocol is gelijk in gebruik genomen. 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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12 21ste -eeuwse 

vaardigheden 
 De opgedane ervaringen 

met het werken met 
21ste  -eeuwse 
vaardigheden 
verspreiden onder de 
andere groepen.  

 Vervolg inzet van de 21ste 
-eeuwse vaardigheden 
(zaakvakken) 

Alle leerkrachten 

 

 

 

Alle leerkrachten 

 

 Loopt het 
hele 
schooljaar 
door. 

 

 

 Loopt het 
hele 
schooljaar 
door. 

In steeds meer groepen wordt er gewerkt met de 21ste eeuwse 

vaardigheden. Thema’s binnen de vakken aardrijkskunde, 

geschiedenis en NatuNiek worden door de groepsleerkrachten 

omgezet. Alle informatie wordt bewaard in SharePoint. Tijdens de 

bouwvergaderingen worden de ervaringen gedeeld. 

 

 

X 

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

Sander of Yannick 

of Ingrid 

Twee dagen in 

het schooljaar 

2019-2020. 

Ingrid is naar de studiedag ICT in oktober 2019 geweest. Het 

onderwerp van deze studiedag was: ICT op weg naar 2023. Er is onder 

andere gekeken naar het strategisch beleidsplan van de 

Laurentiusstichting. Sander zou naar de studiedag in maart 2020 gaan. 

Deze studiedag is vanwege het coronavirus niet doorgaan. Het 

onderwerp zou zijn: Het uitwisselen van praktische voorbeelden met 

behulp van een markt. Beide studiedagen zijn als zeer waardevol 

beschouwen. 

 

X 

14 Netwerkbijeenko

msten 
 Scholing / “netwerken” 

met andere 
Laurentiusscholen. 

Sander + ICT-

werkgroep 

Meerdere 

bijeenkomsten 

in het schooljaar 

2019-2020. 

-Op 12 november 2019 heeft Sander de netwerkbijeenkomst 

“Presenter 10” gevolgd.  

-Op 11 februari 2020 hebben Judith, Irene, Marja en Lisanne de 

netwerkbijeenkomst “Office 365 – basis” gevolgd. 

-Op 21 april 2020 zou  Sander zelf een netwerkbijeenkomst leiden 

over “Social Schools. Vanwege het coronavirus is deze bijeenkomst 

verschoven naar het nieuwe schooljaar. 

 

 

X 
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-Mandy en Sander hebben drie bijeenkomsten bijgewoond met als 

thema “Minecraft op school”. Zij zijn nu Certified Microsoft Innovative 

Educator. 

15 

 

AVG – 

Privacywetgeving 
 Beleid AVG bespreken 

tijdens 
bouwvergaderingen 
(begin schooljaar). 

 Continuering. 

 Sander + ICT- 
werkgroep 

 

 

 leerkrachten 

Loopt het hele 

schooljaar door. 

 

Aan het begin van het schooljaar zijn tijdens de bouwvergaderingen 

de belangrijkste punten uit het beleid AVG besproken. Het werken 

met “windows-L” volgt op steeds meer werkplekken en bij mails met 

externen wordt er goed opgelet de mailadressen in de bcc te 

plaatsen.  

 

X 

16 Symbaloo  Evaluatie gebruik 
Symbaloo bij de kleuters. 

ICT werkgroep + 

leerkrachten groep 

1 en 2. 

November 

2019. 

Symbaloo wordt maar mondjesmaat gebruikt. Het is vooral voor het 
eigen gemak. Er wordt niet algemeen in de kleuterbouw mee gewerkt. 
Hoogst waarschijnlijk wordt 
er nu per thema een yurls pagina gemaakt die in de klas aan gezet kan 
worden. 

 

17 Zien  Continuering in 
samenwerking met IB. 

Sander + IB Loopt het hele 

schooljaar door. 

-Alle leerkrachten hebben twee keer digitaal Zien ingevuld. De eerste 

keer zijn alle stellingen voor alle kinderen ingevuld en de tweede keer 

zijn voor alle leerlingen de eerste acht stellingen ingevuld. De 

ingevulde lijsten worden opgestuurd naar de IB. 

-De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hebben de leerlinglijsten 

twee keer digitaal ingevuld. Ook deze lijsten worden opgestuurd naar 

de IB. 

 

X 

18 Workshop Social 

Media 

 Kinderen van groep 8 
bewust maken van de 
gevaren van Social 
Media. 

 

 

 

Leerkrachten 

groepen 8 

Oktober/ 

november 2019. 

In plaats van de workshop van Roy Vathorst hebben de groepen 8 dit 

keer de lessen over sociale media zelf verzorgd. Deze lessen zijn 

gegeven in de week van de mediawijsheid (8-15 november 2019). Alle 

overige groepen (kleuters tot en met groep 7) hebben ook een les 

mediawijsheid gegeven in diezelfde week. Als uitgangspunt voor de 

lessen is de map van de cultuurtrein gebruikt.  

 

X 
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19 Aanschaf 

tabletkar en 

tablets 

 Er wordt een tabletkar 
met 30 laptops 
aangeschaft. De 
tabletkar zal/kan 
gebruikt worden door 
alle groepen van de 
school. 

Sander Oktober 2019 -De laptopkar (inclusief 30 tablets) is nog in de zomervakantie 

(augustus 2019) aangeschaft.  

-Er is een rooster gemaakt voor het gebruik van de laptopkar. De 

coördinatie van de laptopkar ligt in handen van Sander. 

-De laptopkar kan door alle groepen gebruikt worden. De praktijk 

wijst uit dat aan het begin van het schooljaar met regelmaat de 

laptopkar wordt ingezet in de groepen 6 en 7 tijdens het werken aan 

het werkstuk. Daarnaast wordt de laptopkaar ingezet voor 

ProConnect, Vragenlijsten digitaal invoeren en voor ICT-lessen in de 

klas. 

 

 

 

 

X 

20 Aanschaf Ipads  Er worden 10 Ipad 
aangeschaft voor de 5 
kleutergroepen. 

Aanschaf = Sander. 

Beheer en 

implementatie = 

Ingrid. 

Oktober 2019 De tien Ipads zijn in de zomervakantie (augustus 2019) aangeschaft. 

De Ipads worden in de kleutergroepen veelvuldig gebruikt.  

X 

 

21 Lessen ICT  In de groepen 5 wordt 
een les “Hoe werk ik met 
een tablet” gegeven. 

Sander Januari 2020 Sander heeft in beide groepen 5 een les ICT “Hoe werk ik met een 

tablet” gegeven. De lessen waren zinvol en zullen volgend schooljaar 

worden gecontinueerd. 

X 

22 Microsoft 

Office365 en 

Teams 

(thuiswerken virus 

Corona) 

 De leerkrachten kunnen 
contact maken met de 
leerlingen tijdens het 
thuiswerken in verband 
met het virus Corona. 
Videobellen en 
instructiefilmpjes delen 
door leerkrachten met 
behulp van de app 
Teams.  

Sander (en ICT-

werkgroep) 

Mei 2020 -Vanaf het moment dat de kinderen thuis moesten gaan werken in 

verband met het virus Corona, is Sander de mogelijkheden gaan 

bekijken van videobellen. Al snel werd duidelijk dat we hiervoor het 

programma Microsoft Office365 zouden gaan gebruiken. De 

leerlingen van groep 5 tot en met 8 hadden al een account en voor de 

groepen 1 tot en met 4 is door Sander een stappenplan gemaakt om 

zo snel mogelijk accounts aan te laten maken door ITS. Ondertussen 

waren de groepen 6 tot en met 8 al begonnen met videobellen met de 

app Teams (de groepen 8 in het begin van de tweede week van het 

thuiswerken en de groepen 6 en 7 aan het eind van de tweede week 

thuiswerken). Vanaf de derde week van het thuiswerken hebben alle 

leerkrachten (1 t/m 8) minimaal 1x per week “verplicht” contact 
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Toekomst 

De werkgroep ICT gaat zich onder begeleiding van Sander buigen over een leerlijn ICT binnen de Poolster. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de wensen vanuit 

het team? Welke leerlijnen bestaan er al?

gehad met de kinderen via de app Teams. De andere 4 dagen van de 

week hebben de kinderen elke dag tussen 10.00 uur en 12.00 uur zelf 

kunnen videobellen met de leerkracht als hij/zij vragen had over de 

leerstof.  

-Daarnaast zijn we Teams ook gaan gebruiken om instructiefilmpjes 

op te slaan voor het thuiswerken. Sander heeft voor elke groep een 

groepspagina aangemaakt en de leerlingen toegevoegd. Bij het kopje 

“bestanden” hebben de leerkrachten de instructiefilmpjes voor hun 

groep opgeslagen.  

-Sander heeft voor zowel ouders, kinderen als leerkrachten 

instructiefilmpjes gemaakt over het gebruik van Microsoft Office365 

en Teams. 

 

 

 

 

X 
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Jaarverslag 2019-2020 commissie Remedial teaching 

Onderwerp  
  

Doelstelling  Door wie  Afgerond in Evaluatie  

Verdeling van de leerlingen 
met een hulpvraag over de 
RT’ers.   

Optimale zorg geven aan 
zorgleerlingen.  

Remedial teachers Wieka 
en Nelly en intern 
begeleiders.  

 Hele schooljaar 
  

Steeds evaluatie na 6/8 weken.  

Soms is er een wisseling geweest in verband met 

het rooster. 

Aanpak RT-leerlingen 
doorspreken in de RT- 
commissie.  
  

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

Remedial teachers Wieka 
en Nelly en intern 
begeleiders.  

 5 keer per jaar.  
  

Steeds evaluatie na 6/8 weken.    
Tijdens de vergaderingen zijn r.t. leerlingen 
besproken, verschillende mogelijkheden voor de 
aanpak kwamen aan de orde. Vervolg was soms 
observatie van de leerling in de groep, soms werd 
besloten tot individuele r.t. in plaats van r.t. in 
een groepje. 

Opstellen van de individuele 
handelingsplannen in Esis. 
SMART opstellen. 

Optimale zorg geven aan 
zorgleerlingen.  

Remedial teachers Wieka 
en Nelly in overleg met 
intern begeleiders.  

 Hele schooljaar Steeds evaluatie na 6/8 weken.   
Van tevoren waren de evaluatiemomenten 
vastgesteld, dit werkt goed. 

Advisering aan de 
groepsleerkracht.  
  

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

Remedial teachers Wieka 
en Nelly.  

 Hele schooljaar.  Vaak advies en uitleg over gebruik materialen, 
opbouw r.t., begeleiding in de groep en huiswerk. 

Veel aandacht voor mindset van de leerling. 

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 
en Nelly.  

Hele schooljaar. 
  

Het is belangrijk om goed met de ouders te 
communiceren. In de praktijk blijkt dat oefenen 
thuis vaak goed wordt begeleid door betrokken 
ouders. Helaas lukt dit niet bij alle r.t. leerlingen. 
Soms moeten wij beslissen om het oefenen tot 
school te beperken, omdat er thuis te veel strijd 
geleverd moet worden. Vanaf half maart (door 
Corona) kwamen er regelmatig signalen dat 
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ouders niet toe kwamen aan r.t. oefenstof, 
omdat de basis oefenstof al veel tijd in beslag 
nam. Er is geregeld en met alle ouders van de RT-
kinderen contact geweest tijdens het 
thuiswerken.  

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 
en Nelly.  

Blijft lopen.  Er is nieuw materiaal gepresenteerd, zoals M.A.B. 
en uitleg gegeven over het schrijfkoffertje. 

Bijhouden en screening 
orthotheek.  
  

Zorgen dat RT-materiaal op 
orde is.  

Remedial teachers Wieka 
en Nelly.  

Blijft lopen.  Aangeschaft: 
Utrechtse Getalbegrip toets 
P.I.-dictee nieuwe versie 
Map Speciale Spellingbegeleiding Taalactief 
groep 7 
M.A.B.-materiaal van kunststof. 
Cross-over Grips, Stabilo Easy original 

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

Zorgen dat de orthotheek 
een prettige werkomgeving 
is.  

Remedial teachers Wieka 
en Nelly overleggen met 
directie over voorstel. 
Praktische uitvoering 
door de vrijwilligers.  

 Voorjaar 2020 Is uitgesteld, er waren andere prioriteiten. 
 

Oriëntatie nieuwe materialen 
en computerprogramma’s.  
  

Zorgen dat RT-materiaal op 
orde is en 
computerprogramma’s 
ingezet kunnen worden bij 
RT.  

Remedial teachers Wieka 
en Nelly in overleg met 
intern begeleider en ICT-
werkgroep.  

Blijft lopen.  Wieka en Nelly hebben in mei les gevolgd van 
Alfons Fllik (Laurentius Stichting) over online 
lesgeven via teams. Dit is ingezet tijdens de 
coronatijd om zo op afstand RT te kunnen geven.  

Nelly werkt soms met Junior Einstein. 

Presentatie orthotheek aan 
intern begeleiders inplannen.  

Optimale zorg geven aan 
zorgleerlingen door kennis 
te delen en ervaringen uit te 
wisselen met de intern 
begeleiders.  

Remedial teachers Wieka 
en Nelly.  

Blijft lopen.  Materialen zijn regelmatig tijdens de 
overlegmomenten besproken en gepresenteerd. 
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Evalueren Connectlezen.  Lln. van groep 3 en 4 
optimaal begeleiden om 
uitvallen te voorkomen  

Remedial teachers Wieka 
en Nelly en i.b.-er 
middenbouw (Tessa).  

Blijft lopen.  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 de ouders, besproken 
wordt hoe het thuis oefenen gaat en er wordt 
eventueel nog uitleg gegeven. 

Aandacht voor motorische 
ontwikkeling kleutergroepen 
en groepen 3 en 4. 
  

Optimaliseren ontwikkeling 
van grove en fijne motoriek  

Remedial teachers Wieka 
en Nelly in overleg met 
intern begeleiders.  

Blijft lopen.  Er is een aanzet voor het beleidsplan motoriek en 
schrijven, daarin zit een duidelijk stuk over 
motorische ontwikkeling kleuters en groepen 3 
en 4. 

Aandacht voor en voorlichting 
over geschikt schrijfmateriaal.  
Afspraken aanpassen in 
protocol. 
  
  

Optimaliseren 
schrijfontwikkeling.   

Remedial teachers Wieka 
en Nelly.  

Einde  
Schooljaar.  

Er is een schrijfkoffertje samengesteld met 
schrijfmaterialen en uitleg, staat in de kamer van 
de intern begeleiders. Tijdens 
groepsbesprekingen worden deze materialen en 
informatie besproken. Hierdoor zijn er voldoende 
alternatieven voor leerlingen die veel moeite 
hebben om met de Lamy vulpen te schrijven. 

Protocol wordt volgend schooljaar aangepast. 

Aandacht voor en voorlichting 
over geschikt schrijfmateriaal 
voor linkshandigen.  
Afspraken aanpassen in 
protocol.  
  

Optimaliseren 
schrijfontwikkeling.  

Remedial teachers Wieka 
en Nelly.  

Einde  
Schooljaar.  

Idem 

Begin schooljaar 2020-2021 zal Wieka het stuk 
Afspraken schrijfonderwijs over het gebruik van 
schrijfmaterialen in de teamvergadering 
bespreken. 

Protocol/handleiding Connect 
lezen. 

Begeleiders Connect lezen 
kunnen alles gemakkelijk 
vinden.  

Remedial teachers Wieka 
en Nelly.  

Begin schooljaar.  Protocol is af en informatie staat duidelijk in de 
Connectmappen in de orthotheek.  

Protocol schrijfonderwijs.  Teamleden op de hoogte 
brengen van optimaal 
schrijfonderwijs en 
afspraken over 

Remedial teachers Wieka 
en Nelly  
Bespreken in 
bouwvergadering. 

Begin schooljaar.  Er is een aanzet gemaakt voor een beleidsplan 
motoriek en schrijven. In februari is motorisch 
remedial teacher Manon Vaartjes als deskundige 
uitgenodigd voor advies. Adviespunten worden 
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schrijfmateriaal onder de 
aandacht brengen.  

volgend jaar nader besproken in de werkgroep en 
bepaald of deze in het beleidsplan worden 
meegenomen.  

Bij deze bijeenkomst waren vakdocent 
gymnastiek Thijs en LIO student Lisanne ook 
aanwezig. 

Nieuwe leerkrachten 

 

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

Remedial teachers 
Wieka en Nelly 
IB 

Begin schooljaar. Heeft plaatsgevonden tijdens overlegmomenten 
en groepsbesprekingen. 
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Jaarverslag 2019-2020 Taal-Lezen 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

1. Protocollen  Introduceren van de 
protocollen die 
gemaakt zijn rondom 
taal-lezen. 

 Implementeren van 
deze protocollen. 

 Eind van het jaar even 
goed nalopen van het 
protocol en evt. 
aanpassen. 

 Borgen 

IB + werkgroep 
taal-lezen + team 

Hele 
schooljaar. 

Tijdens iedere bouwvergadering wordt een 
onderdeel (spelling, lezen, taal) besproken en 
geborgd. Met nieuwe leerkrachten wordt het 
dan ook gelijk besproken.  
 
Begrijpend lezen moet nog aangepast worden. 
Dit wordt verwerkt in het nieuwe jaarplan. 

2. Tutorlezen  Zie methode 
 

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

 Begeleiden van 
betrokken leerkrachten 

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

Hele 
schooljaar. 
Conform 
opgestelde 
roosters 
inclusief 
evaluatie. 
 

De periodes die zijn uitgevoerd zijn 
geëvalueerd en terug te vinden in de map 
‘tutorlezen’. Groep 4/7 heeft de tweede 
periode niet gedaan i.v.m. Corona. 
Bekijken of volgend schooljaar mogelijk is.  

3. Kinderboekenweek 
 

 Leesmotivatie 

 Organisatie in thema 
van 2019 

Leerkrachten + 
werkgroep KBW + 
betrokken LB’ers 
 
Nicole is 
aanspreekpunt 
vanuit de 
commissie.  

Oktober 2019 De eventmanager organiseert dit grotendeels. 
De kinderboekenweek afgelopen jaar is goed 
verlopen. 
Alles is besteld voor schooljaar 2020-2021: 
Kinderboekenweek en Nationale 
Voorleesdagen. 
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4. Interne voorleeswedstrijd  Leesmotivatie 

 Voortzetten van deze 
activiteit conform 
schooljaar 2018-2019 

Leerkrachten + 
werkgroep KBW + 
betrokken LB’ers 

Oktober 2019 De eventmanager organiseert dit grotendeels. 
De interne voorleeswedstrijd is in grote lijnen 
goed verlopen. Volgend jaar wordt dit 
gecontinueerd. 

5. Boekenmarkt 
 
 

 Leesmotivatie Leerkrachten + 
werkgroep KBW + 
betrokken LB’ers 

Oktober 2019 De eventmanager organiseert dit grotendeels. 
Het weer zat niet mee, hierdoor moesten we 
improviseren en verliep de markt anders dan 
gepland. Er was voldoende animo, volgend 
jaar hopen we op beter weer. 

6. Nationale voorleesdagen  Leesmotivatie in de 
groepen 1 en 2 

Betrokken 
leerkrachten.  
 
Nicole is 
aanspreekpunt 
vanuit de 
commissie.  

Januari / 
februari 2020 

De eventmanager organiseert dit grotendeels. 
Verplaatsen naar de themaloze weken heeft 
goed gewerkt. Er was alle tijd voor de boeken 
en de bijbehorende lessen. 
Volgend jaar niet meer de biebles. Dit heeft 
weinig toegevoegde waarde als dit niet in 
‘onze' voorleesweken is. 
Groep 3 en 4 hebben niet meegedaan want de 
lessen passen niet bij hun niveau. 

7. Nederlandse kinderjury  Leesmotivatie en 
boekpromotie voor 
groep 3 t/m 8 

Betrokken 
leerkrachten.  
 
Laura V. is 
aanspreekpunt 
vanuit de 
commissie. 

Maart t/m mei 
2020 

Er is te weinig tijd in de klas om hier aandacht 
aan te besteden. De kinderen redden het vaak 
niet om, op school, zoveel boeken te lezen en 
te jureren. Dit wordt ook altijd georganiseerd 
vanuit de bibliotheek. Dat lijkt ons dan ook 
passender. 
 

8. Vakantielezen 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Reminder sturen + 
Bundelen activiteiten 

Leerkrachten + 
werkgroep LB 
taal/lezen 
 
 
 
Laura K. is 
aanspreekpunt 

Hele 
schooljaar. 
 
 
 
 

In de L11 map taal-lezen is dit jaar de map 
‘vakantielezen’ gemaakt. Deze is te vinden bij 
overige documenten. Hierin staat de 
algemene bijlage die elke periode wordt 
meegestuurd. Daarnaast heeft Laura K. er nog 
wat extra ideeën ingezet.  
 
Activiteiten laten mailen is niet gebeurd. In de 
map ‘vakantielezen’ is een mapje voor elke 
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per groep (laten 
mailen). 

vanuit de 
commissie.  

groep aangemaakt. Ideeën in Sharepoint bij 
de verschillende groepen zijn gekopieerd naar 
de map ‘vakantielezen’. Dit moet volgend jaar 
aangevuld worden als het de groepen 
verplicht wordt hun leesactiviteit te mailen. 

9. Mandjeslezen 
 

 Kennismaking 
verschillende soorten 
boeken (groep 3 t/m 8). 

 Rooster maken voor 
circulatie in de 
bovenbouw + rooster 
voor het ontvangen van 
de kranten.  

 Groep 5 maakt dit 
schooljaar een opstart 
met het mandjeslezen. 

 Er moet worden 
gekeken naar een 
invulling voor 
mandjeslezen bij de 
kleuters. 

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

Hele 
schooljaar 
conform 
opgestelde 
roosters. 

Laura K. heeft dit opgestart voor groep 5. Elke 
groep krijgt twee keer per jaar de kast met 
materialen. Er zijn zes verschillende bakken. 
 
Kranten voor de bovenbouw zijn aangevraagd 
(Nicole): week 5+6 en na de zomervakantie. 
Ook is er zoveel mogelijk gewerkt via het 
rooster. Vanaf Corona is er geen mandjeslezen 
meer geweest. 
 
Nicole heeft dit opgestart bij de kleuters. 
Verschillende mandjes rouleren onder de 
groepen. Het mandjeslezen bij de kleuters is 
een succes. We hebben vijf verschillende 
bakken: prentenboeken, tijdschriften, 
zoekboeken, leesboekjes (start), 
informatieboeken over dieren. Volgend jaar 
gaan we hier mee verder. 

10. Documentatiecentrum en 
Bovenbouwboekenkast 

 Opgeruimd en 
geordend houden. 

 Up-to-date houden en 
aanvullen. 

 

 Tentoonstellen boeken 
bij thema 
schoolaankleding 

Werkgroep 
taal/lezen + 
leerkrachten 
conform rooster 
 
Nicole is 
aanspreekpunt 
vanuit de 
commissie.  

Hele 
schooljaar 

Dit is niet gelukt afgelopen schooljaar. 
Als het duidelijk is welke boeken blijven en 
hoe de boeken geordend moeten worden, kan 
Elly (en stagiaire) ingeschakeld worden.  
 
Volgend schooljaar wordt er tijd gemaakt voor 
het opruimen van de docu. Ook willen we 
uitzoeken of er budget is voor het aanschaffen 
van nieuwe boeken. 

11. Literatuurles(sen) E-lijn  Leespromotie 

 Waarborging uitvoering 

Leerkrachten 
 

Tussen 
voorjaars- en 

De literatuurlessen voor kleuters zijn vervallen 
doordat dit na de meivakantie zou 
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Laura V. is 
aanspreekpunt 
voor de commissie.  

meivakantie 
2020  
Evaluatie in 
bouwen 

plaatsvinden. Wegens Corona is dit niet 
gebeurd. 
 
Dit geldt ook voor de andere groepen. 
Volgend jaar bieden we het weer aan. 

12. 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 LB 
taal/lezen 

Hele 
schooljaar. 

Dit jaar is er gekozen om de protocollen 
prioriteit te geven. In de protocollen wordt 
verwezen naar coöperatieve werkvormen. 
Uit de praktijk blijkt dat de coöperatieve 
werkvormen behoorlijk structureel worden 
uitgevoerd en ook gedeeld worden met 
elkaar.  

 13. Woordenschatonderwijs  Verbeteren score CITO-
eindtoets door 
structureel 
woordenschathuiswerk 
mee te geven in groep 
8. 

 Bekijken of er ook iets 
moet worden 
aangeschaft voor 
andere groepen (voor 
incidenteel gebruik) 

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

Hele 
schooljaar  
 
 
 
Overleg 
tijdens 
taal/lezen en 
bouwvergader
ing 

In de themaplannen bij de kleuters wordt daar 
sinds dit jaar extra aandacht aan besteed: uit 
het verteltafelboek worden 15 woorden 
gekozen. Ook het voorlezen van het 
verteltafelboek gaat nu volgens een schema, 
waarbij de leesstrategieën worden 
aangeboden, die terugkomen in de 
midden/bovenbouw. Ook dit gaan we volgend 
jaar doorzetten. 
Groep 8 zet woordenschat oefeningen als 
huiswerk door.  
Voor andere groepen is nog niets aangeschaft. 
In de bouwvergadering van de groepen 5 t/m 
8 is gesproken over hoe we in de toekomst 
nog beter in kunnen zetten op het onderdeel 
woordenschat. 

14. Besluitvorming verdere 
implementatie Engels in de 
groepen A t/m 6 nieuwe 
methode: Engels 

 Doorgaande lijn voor de 
methode GrooveMe. 
Groep 5 zal ook 
regelmatig Engelse 
lessen moeten gaan 
volgen. 

Werkgroep Engels 
+ Taal/lezen + 
betrokken 
leerkrachten + 
MT (monitoring) 

Gehele 
schooljaar 

Twee zichtzendingen zijn aangevraagd en 
bekeken.   
 
Besluit: Volgend schooljaar starten de groepen 
5 t/m 7 met de methode Join-In. Groep 8 doet 
volgend jaar nog Groove Me, omdat er 
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 Uitproberen 
zichtzendingen nieuwe 
methode. 

 Besluit nemen over 
eventuele nieuwe 
methode 

verwacht wordt dat de overstap naar volledig 
Engelstalige lessen te groot zal zijn. Daarnaast 
zijn deze kinderen al drie jaar gewend aan de 
methode Groove Me.  
 
De groepen 7 en 8 geven 2 lessen per week 
van 30 minuten. De groepen 5 en 6 1 les per 
week van 45 minuten.  

15. Netwerkbijeenkomsten 
taal/lezen 

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

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

Vier 
bijeenkomsten 
op nog nader 
te bepalen 
data 

Dit jaar is er door de taal-lees werkgroep niet 
deelgenomen aan netwerkbijeenkomsten. 

16. Dyslexie  Een nieuw 
dyslexieprotocol wordt 
geïntroduceerd. 

 Waarborgen gebruik 
van protocol 

 Gebruik software 
(TextAid) verder 
uitdiepen voor groep 6 
t/m 8. 

 Gebruik hulppassen 
borgen. 

 Toetsing LVS 

 Beoordeling 
toetsen/dictees 

 Begrijpend luisteren: 
oriënteren op Cito 
begrijpend luisteren 

 Handleiding voor 
ouders algemene 
informatie dyslexie. 

 

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

Begin 
schooljaar 
introductie + 
waarborging 
hele 
schooljaar 

Het dyslexieprotocol is gedeeld met het team. 
Ook het gebruik van TextAid is in de 
betreffende groepen geïntroduceerd en mee 
gewerkt. Het gebruik van TextAid is 
geëvalueerd via Forms.  
Er zijn kinderen die er echt niet mee willen 
werken: 

Afgesproken en in protocol bijzetten  

 Leerkrachten gaan in gesprek met alle 

kinderen die TextAid gebruiken. Bij de 

kinderen die TextAid liever niet gebruiken 

moet goed de reden besproken worden. 

Afspraak: nog 1 periode oefenen ermee 

om handigheid te ontwikkelen en daarna 

een betere keus te kunnen maken 

(wel/niet blijven gebruiken). Ouders 

worden hierbij betrokken. Er wordt ook 

thuis mee geoefend. 
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 Na deze periode of eind schooljaar 

opnieuw evalueren met kind en ouders.  

 Besluit aanschaf volgend schooljaar geen 

TextAid, ouders schriftelijk akkoord (bijv. 

via mail).  

 Leerling kan nog wel gebruik maken van 

LOVS, maar voorlezen niet. 
17. Voorschotbenadering 
kleuters en connectlezen 
groep 3 & 4. 

 Waarborgen protocol 
voorschotbenadering 
en connectlezen. 

 Continueren van 
werkwijze. 

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

Gehele 
schooljaar 

Tessa heeft Jessica gevraagd dit op te pakken, 
zij zou gaan starten in maart.  
Jessica is hier uiteindelijk mee van start 
gegaan in mei. De kinderen gaan zichtbaar 
vooruit.  

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

 Evalueren van de 
nieuwe 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 aan het begin van het schooljaar 
uitgelegd. Sander heeft het gebruik van office 
uitgelegd in alle groepen.  
 
Evaluatie heeft plaatsgevonden in april via 
Forms. De bevindingen zijn eind schooljaar 
(bovenbouwvergadering dinsdag 16 juni) 
besproken en waar nodig worden de 
afspraken bijgesteld. 

19. Flits 4  Verdiepen in de 
mogelijkheden van Flits 
4.  

 Eventueel gebruik Flits 
4 aanpassen 

IB + werkgroep LB 
taal/lezen 

Eerste 
vergadering 
taal-
leescommissie
. 

Flits 4 is besteld en is in gebruik.  
In verband met Corona mogen er geen ouders 
in de school. In Flits 4 zit de mogelijkheid om 
ook thuis te oefenen. Ouders zijn in juni 
hierover geïnformeerd. Ouders die hier 
behoefte aan hebben, geven hun e-mailadres 
aan de leerkracht en oefenen zo thuis met hun 
kind. 

20. Nieuwe methode 
begrijpend lezen 

 Oriënteren op de 
mogelijkheden voor een 
nieuwe methode 
begrijpend lezen. 

IB + werkgroep LB 
taal/lezen 

Afspreken in 
vergadering 
taal/leescomm
issie.  

Nieuwe aanpak nieuwsbegrip is gedeeld met 
team aan het begin van het jaar. Alle 
strategieën worden nu vaker aangeboden. Op 
de bouwvergadering van 16 juni is het 
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 Aanpassingen gebruik 
Nieuwsbegrip (nieuwe 
aanpak vanuit de 
methode). 

geëvalueerd. Iedereen is tevreden, maar 
sommigen missen wel het vinden van signaal- 
en verwijswoorden. De leerkrachten moeten 
dit bij het geven van de lessen goed in acht 
houden. 
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Jaarverslag 2019-2020 Meer- en hoogbegaafdheid 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Schoolbreed:    Einde schooljaar 2020 

Verdiepen kennis 
hoogbegaafdheid 
 
 
 
Echa opleiding 
 
 
 
 

 Kennis vergroten in het 
team omtrent 
hoogbegaafdheid. 

 
 

 Specialist in gifted 
education. 

 Nicole l, Mieke, 
Anja, Ellis, Nelly en 
Karin 
 

 Karin  

Doorlopend 
 
 
 
 
Najaar 2020 
 

Criteria plusklas delen, signalen nemen de IB-
ers mee in de groepsbesprekingen bij 
twijfelleerlingen. 
 
In augustus 2020 wordt de info gedeeld. 
 
Beleidsplan wordt gedeeld in het team ( in 
schooljaar 2020/2021). Anja heeft uitgelegd 
over HB tijdens bouwvergaderingen. Karin deelt 
kennis door leerlingen te bespreken en ouders 
te informeren tijdens gesprekken 
 
Komend schooljaar worden er cursussen 
uitgezet door PPO- Delflanden. 

Kleutersignaleringslijst  Lln. herkennen met een 
ontwikkelings-
voorsprong. 

 Tessa IB/ kleuterlk. Hele jaar Hele jaar. Er komt een apart stukje in het 
beleidsplan over kleuters met een 
ontwikkelingsvoorsprong. 

Aanschaf materialen 
hoogbegaafdheid 

 Uitbreiden van 
materiaal voor de plus 
leerlingen. 

 IB/ commissie HB Hele jaar Met Lars is een afspraak gemaakt om 
materialen te bekijken in november 2019. De 
web-paden zijn geïntroduceerd in de groepen.  
Er is nieuw materiaal aangeschaft dat in de 
groep en tijdens plusklaslessen gebruikt wordt.  
 

Beleidsplan HB en protocollen  Doorlopende lijn. 
Heldere afspraken 

 LB lk/ IB/MT Juni 2020 Opzet protocol is besproken in november en 
mei. 
Signaleren, diagnosticeren en criteria plusklas is 
afgerond.  
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Invullen van de Quick scan.  Duidelijk krijgen welke 
leerling in plusklas 
deelneemt. 

 Leerkrachten 
kleuters gr 3, 4 en 
andere groepen als 
nodig. 

Hele jaar Een enkele keer is de Quick scan afgenomen. Na 
implementatie beleidsplan wordt dit structureel 
en volgens planning afgenomen. 

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

 Doorgaande lijn 
bewaken. 

 HB commissie Begin schooljaar Doorlopend. 
Anja: Kleuters 
Nelly: Middenbouw 
Karin: bovenbouw 

Plusklassen:     

Werken met kleuters met 
ontwikkelingsvoorsprong 

 Uitdaging bieden en 
onderpresteren 
voorkomen 

 Anja/ 
groepsleerkracht 
1-2 

Hele jaar Doel en begeleiding van de plusklas staan 
beschreven in het beleidsplan. 

Leerlingen inzicht geven in 
leer/denkstrategieën tijdens 
lessen plusklas: 
-denkvoorkeur Sternberg 
-denkstrategieën StibCo 
-mindset 

 Leerlingen hebben 
inzicht in hun 
leergedrag en kunnen 
deze sturen. 

 Leerkracht 
plusklas/ 
groepsleerkracht 

Hele jaar Doel en begeleiding van de plusklas wordt 
besproken in beleidsplan. Zie hierboven.  

Begeleiden van de aanpak in 
de groep 

 Doorlopende lijn 
plusklas naar groep 

 IB/ Leerkracht 
plusklas 

Hele jaar De doelen van de plusklaslessen zijn vooraf aan 
de lessen met de groepsleerkrachten gedeeld. 

Begeleiden van leergedrag van 
plusklasleerling.  
Doelen opstellen met de 
plusklasleerlingen 
(www.talentstimuleren.nl) 

 Leergedrag verbeteren 

 Inzicht in eigen kunnen 

 IB/leerkracht 
plusklas  

 

 Leerkracht 
plusklas/ 
groepsleerkracht 

Hele jaar 
 
Start sept, 
evaluatie tijdens 
rapportperiode 

Zie beleidsplan. 

Beverwedstrijd  
 
 
Kangoeroewedstrijd 

 Motivatie  

 Kennismaken met 
informatica en 
wiskunde in 
wedstrijdvorm 

 Plusklasleerlingen 
5 t/m 8 

November 
 
 
Maart 

Groepen 3 t/m 6 hebben dit jaar i.v.m. Corona 
niet meegedaan aan de schoolwedstrijd. 
Groepen 7-8 hebben meegedaan met de 
officiële wedstrijd. 
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Toetsen in de plusklas  Motivatie  

 Kennis toetsen 

 Leerkracht plusklas Afhankelijk van 
onderwerp. 
Periodiek 
 

Volgend jaar bekijken of dit nog ingezet gaat 
worden. Formatief evalueren wordt als optie 
meegenomen.  

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

 Leerkracht 
Italiaans/ 
groepsleerkracht 

Groep 6 start in 
februari. 
Groepen 7 -8 
hele schooljaar. 

Er is tot aan maart 2020 Italiaanse les gegeven 
door Fons. In verband met de coronacrisis is dit 
stop gezet. Er zijn in de groepen 7 en 8 wel 
thuisopdrachten gegeven. 
Er wordt nog 1 groep Italiaans gestart.  

Groepsplan plusklas opstellen  Efficiënt werken 

 Doorgaande lijn 

 L11 leerkracht/ 
commissie HB 

Evalueren en 
bijstellen 

Is niet aan de orde geweest. Komt volgend jaar 
terug.  

Verslaglegging naar ouders  Ouders informeren 
over de vorderingen 
van hun kind 

 Leerkracht plusklas 
en leerkracht 
Italiaans 

November 
Maart 
Juni 
Op ieder 
rapport. 

De plusklasleerkrachten en de leerkracht 
Italiaans hebben voor rapport 1 en 2 een 
verslagje naar ouders geschreven. De leerlingen 
die Italiaans volgen uit groep 8 hebben een 
getuigschrift gekregen waarmee de lessen zijn 
afgesloten. 

In de groepen:     

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

 Leerkrachten  gr 5 
t/m 8 

Hele jaar In de bovenbouwgroepen is er gewerkt met het 
spellingsprogramma dat uitdaging biedt. 
Volgend jaar verder. 

Rekenplusprogramma zie 
protocol 

 Doorgaande lijn  Leerkrachten Hele jaar In de groepen wordt compacten en verrijken 
toegepast door middel van het routeboekje. Er 
is een protocol “Routeboekje “ opgesteld, dat 
voor het starten van het nieuwe schooljaar in 
het team wordt gedeeld. 

Begeleiding individuele 
leerlingen: 

    

Handelingsplan opstellen 
plusleerling. 

 Efficiënt werken 

 Onderwijs op maat 
 

 HB leerkracht, 
groepsleerkracht 

Hele jaar Zijn opgesteld en geëvalueerd.  
(Leerlingen die doorgaan met RT, houden 
hetzelfde plan.)  
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Jaarverslag 2019-2020 Rekenen 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

1. Differentiatie   DIM/Breinmodel 
inzetten volgens het 
rekenprotocol. 

 Verruimen 
onderwijsaanbod voor 
leerlingen met een 
ontwikkelingsvoorsprong 

 Doelen stellen plus 
leerlingen. 

IB  Werkgroep 
rekenen HB 

September t/m 
einde schooljaar. 
Conform planning 
evaluaties.  

DIM gekoppeld aan het breinmodel, is 
aan de orde geweest tijdens de 
studiedag.  
De HB-werkgroep is bezig met een 
beleidsplan en een protocol plusklas. 
Daarin zullen de gestelde doelen van 
deze leerlingen en de begeleiding in 
beschreven komen te staan.  

2. Dyscalculie 
 
 

 Beleidsplan opstellen 

 Team op de hoogte 

IB 
Werkgroep 
rekenen 

Einde schooljaar. Beleidsplan is klaar. Deze wordt aan 
het einde van het schooljaar gedeeld 
met het team. 

3. Versnellen rekenonderwijs 
groep 3. Monitoren en 
evaluatie. 

 
 

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

Leerkrachten 
groepen 3   
IB 

Hele schooljaar. 
 

Groep 3 heeft dit jaar opnieuw 
kunnen versnellen in de eerste 2 
blokken van de methode. 
 
Om duidelijker in beeld te krijgen 
welke kinderen er meer uitdaging 
kunnen krijgen in groep 3, nemen zij 
de DLE-TEST rekenen/wiskunde van 
Teije de Vos af (na +/- blok 2A). Zo 
hebben zij rond de herfstvakantie een 
beter beeld van de kinderen voor het 
opstellen van het eerste groepsplan. 
De kinderen die een voorsprong van 
+/- 6 maanden hebben (DLE 6) komen 
in aanmerking voor plusmateriaal. De 
vraag is of dit nog nodig is aankomend 
schooljaar, omdat Wieka de “sterke” 
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kleuters zal gaan toetsen. Tessa houdt 
dit in de gaten. 

4. Deelname Grote Rekendag.  Rekenmotivatie 
vergroten. In december 
bestellen. 

Leerkrachten 
Werkgroep 
rekenen 

25 Maart, 
evaluatie. 

De Grote Rekendag was voorbereid 
voor dit schooljaar, maar is door de 
COVID-19 uitbraak afgelast.  
We kunnen de materialen gebruiken 
voor schooljaar 2020-2021. 

5. Inzetten van werkvormen uit 
‘Met Sprongen Vooruit’. 

 Aanvulling op de 
rekenmethode, 
coöperatief leren. 

Leerkrachten Hele schooljaar. De werkgroep merkt dat de 
werkvormen uit ‘Met Sprongen 
Vooruit’ ieder jaar minder worden 
ingezet. We zullen met de werkgroep 
moeten bekijken hoe we dit weer 
kunnen oppakken met elkaar. Het is 
zonde om de kisten niet meer te 
gebruiken.  

6. Rekenkast   Up-to-date houden en 
aanvullen. 

 Inventariseren en 
eventueel aanvullen van 
de materialen. 

Werkgroep Hele schooljaar. In oktober zijn alle materialen 
ingeleverd bij de werkgroep en 
geïnventariseerd. Aanvullingen 
worden gedaan waar nodig. Indeling 
rekenkast kan nog verbeterd worden. 
Dit komt in het volgende jaarplan. 

7. Kangoeroewedstrijd/ 
             Beverwedstrijd 

 Rekenmotivatie 
vergroten 

 Deelname plusklassen 
groepen 3 t/m 8 

Leerkrachten 

HB 
November (Bever)  
Maart  
(Kangoeroe) 

In november hebben de leerlingen van 
de plusklassen van groep 5 t/m 8 
meegedaan aan de Beverwedstrijd.  
De groepen hebben boven het 
landelijk gemiddelde gescoord. 
Landelijk gemid: 88,6 -  gr 5/6: 89 
Landelijk gemid: 79,8 -  gr 7/8: 112 
In maart is de Kangoeroewedstrijd 
door de groepen 7/8 thuis gemaakt 
i.v.m. COVID-uitbraak.   

8. Automatiseren 
 
 

 Verbeteren van de 
scores op het gebied van 
automatiseren. De 

Werkgroep  
IB 

Leerkrachten 

Hele schooljaar. Er is een protocol automatiseren 
gemaakt met daarin de beschreven 
aanpak en strategieën.  
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leerling moet de soort 
som leren herkennen. 

 Inzet ‘spiekkaarten’  
groep ¾. 

 Vervanging programma 
hoofdwerk. 

Er is gezocht naar vervangende 
programma’s voor Hoofdwerk, maar 
hier is nog geen beslissing over 
gemaakt. Dit komt in het volgende 
jaarplan.  
 

9. Huidige protocol herzien. 
 

Toevoegen/aanpassen van 
de volgende punten: 

 Inzet bijwerkboek 

 Gebruik van kladpapier, 
denkstappen/strategieë
n noteren. 

 Richten op het proces 

 Inrichten verlengde 
instructie. 

 Autonomie vergroten 
door inzet 
doelenposters. 

 Actueel maken van 
doelen. 

Werkgroep  
IB 

September Er heeft in oktober een inventarisatie 
plaatsgevonden in alle groepen d.m.v. 
een vragenlijst. Aan de hand van deze 
vragen zijn de protocollen opgesteld. 
De protocollen zijn onderverdeeld in 
de volgende stukken: 
-Protocol algemene afspraken 
-Protocol werken met WIG 
-Protocol hulpkaarten/hulppas 

-Protocol ICT 

-Protocol automatiseren 

-Protocol klokkijken 

-Protocol ‘Handelingsmodel’ 

-Protocol ‘Drieslagmodel’ 

-Protocol ‘Rekenen bij de kleuters’  

-Protocol toetsen 

In juni worden de protocollen tijdens 
de rekenvergadering besproken. Aan 
de hand hiervan zullen de definitieve 
versies worden verspreid onder het 
team. Nieuwe afspraken gelden vanaf 
schooljaar 2020-2021.  
 
In schooljaar 2020-2021 zullen de 
protocollen terugkomen op de 
bouwvergaderingen om eventuele 
vragen vanuit het team te kunnen 
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toelichten. Aan het eind van  
schooljaar 2020-2021 zijn alle 
protocollen bij de collega’s 
doorgevoerd in de groepen.  

10. Instructie volgens ‘DIM’. 
 
 
 

 Inzetten van concreet 
materiaal tijdens de 
rekeninstructie. 
 

Werkgroep 
rekenen 

IB 

Leerkrachten 

Hele schooljaar. Tijdens de eerste studiedag van dit 
jaar is het DIM-model uitvoerig 
besproken. In de nieuwe protocollen 
komt het inzetten van concrete 
materialen uitvoerig aan bod. Er is een 
apart DIM-model voor de kleuters. 

11. Instructie redactiesommen 
volgens ‘Drieslagmodel’. 

 

 Richten op de aanpak 
van redactiesommen: 
context, bewerking, 
oplossing, context. 

Werkgroep 
rekenen IB  
Leerkrachten 

Hele schooljaar. In de nieuwe protocollen komt het 
inzetten van concrete materialen 
uitvoerig aan bod. In het nieuwe 
protocol komt de aanpak van 
redactiesommen aan bod.  

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

 Werkvormen delen in de 
bouwvergaderingen. 

Leerkrachten Hele schooljaar. Schoolbrede afspraak is terug te 
vinden in de nieuwe protocollen.  

13. Rekentafels  
 
 

 Concreet maken van 
tafels, breuken, 
metriekstelsel. 

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

Leerkrachten Hele schooljaar. De tafeltafel is ingezet in groep 4 bij 
het aanbieden van de tafels. In groep 
6 is de breukentafel ook aangeboden. 
De tafeltafel in groep 5 heeft een 
nieuwe boost nodig. Ook dit zal terug 
te vinden zijn in een protocol.  
 

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

Werkgroep 
rekenen  
Nieuwe collega’s 

September Vragen van nieuwe collega’s zijn 
geïnventariseerd en beantwoord. Alle 
collega’s worden volgend jaar 
meegenomen in de nieuwe 
protocollen. 
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15. Vervanging programma 

Hoofdwerk 
 Aanschaf van een 

nieuwe software om het 
automatiseren te 
oefenen 

Werkgroep 
rekenen 

Gedurende het 
schooljaar. 

Onderzoek naar vervanging 
Hoofdwerk is gedaan, maar hier is nog 
geen goede kandidaat uit voort 
gekomen. Hier gaan we het komende 
schooljaar mee verder. 
 
De oefensoftware van de methode is 
dit jaar wel aangepast door de 
methode zelf (Bingel). Dit programma 
is dit schooljaar in gebruik genomen. 
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Jaarverslag 2019-2020 Cultuur 
Onderwerp 

 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Vanuit de cultuurtrein 
worden per jaar drie 
netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd voor de 
ICC’ers van de 
deelnemende scholen. 

Delen van kennis van de 
ICC-leerkrachten. 
Informatie krijgen over 
cultuuronderwijs.  

Werkgroep L11-cultuur:  
Irene, Kim en Anne 
Mieneke de Jong vanuit het 
Kunstgebouw 

Gedurende het 
schooljaar. 

Irene en Anne zijn bij deze bijeenkomsten 
geweest. 
De rol van Mieneke is overgenomen door 
Charmaine. 

Inspiratiemiddag voor alle 
leerkrachten (facultatief). 
 

 

Verrijken van kennis op 
het gebied van de 
cultuurvakken.  

Georganiseerd vanuit de 
Cultuurtrein 

Woensdag 6-11-
2019 

Naast Irene en Anne is er dit jaar maar één 
teamlid (Corine) mee geweest.   
 
Inspiratiemiddag 2020-2021 is het thema 
“Zaakvakken en cultuur combineren”.  

Overleg Cultuur op de 
Poolster 

 

Voortgang 
cultuuronderwijs 
bespreken.  

 

Werkgroep L11-cultuur, 
directielid 

 

2 keer een datum 
plannen 
(maandag en 
donderdag) 

 

Twee keer overleg met Wendy gehad i.v.m. 
cultuurplan.  
 
Eén keer overleg gehad met de werkgroep L11 
om de evaluatie invullen. 
 
Eén keer telefonisch overleg gehad.  

Jaarverslag Cultuur    
   
  
 

Jaarplan opstellen, 
evalueren met de 
werkgroepen en 
jaarverslag schrijven. 

Werkgroep Gedaan. Er is een nieuwe verdeling onder leden in de 
L11 werkgroep gemaakt.  
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Beeldende Vorming 

Werkgroep: Marja, Anne en Corine 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Werkgroep 2 keer een 
overleg plannen 

Taken bespreken en 
uitvoeren 

Anne 
 

Het hele jaar door.  
 

Gedaan, maar beter 
spreiden. 

Lessen Beeldend E-lijn 
Implementeren.  
 

Ontwikkelen van creativiteit, 
technieken toepassen, 
beeldvorming.     (Onderdeel 
doen) en kennisnemen van 
Kunst. (Onderdeel kijken) en 
evalueren van elkaars werk. 
(Onderdeel reflecteren) 

Ruimtelijke opdrachten door 
vakleerkracht 
handvaardigheid Irene. 
 

In de maand maart. 
 

Niet van toepassing i.v.m. 
Corona. 
 
Groep 1-4 hebben de lessen 
wel gegeven op een ander 
moment. 

Handvaardigheidslessen uit 
de methodes Handvaardig, 
Beeldvaardig en Laat maar 
zien. 
 

Ontwikkelen van creativiteit, 
technieken toepassen, 
beeldvorming.      (Onderdeel 
doen) en kennisnemen van 
Kunst. (Onderdeel kijken) en 
evalueren van elkaars werk. 
(Onderdeel reflecteren) 

Irene Het hele jaar door.  
 

Gedeeltelijk gedaan. 
Genoteerd welke klassen de 
les hebben gemist.  
 
Schooljaar 2020/2021 
eventueel techniek of doel 
aanbieden als het urgent is. 

Tekenlessen uit de 
methodes Tekenvaardig, 
Beeldvaardig en Laat maar 
Zien.  

 Tekenopdrachten door de 
leerkrachten. 
 

Het hele jaar door.  De meeste tekenlessen zijn 
gedaan. De methodes 
voldoen nog aan onze 
wensen. 
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Opstellen van een protocol 
Beeldend. 
 

Informatie voor het team 
over het geven van de 
lessen. 

Werkgroep beeldend 
 

 Pinterest krijgt de overhand 
en hierdoor worden er 
essentiële vaardigheden/ 
onderdelen/ materialen niet 
aangeboden. 
 
Stappen:  
- Tekenformulier uitdelen en 
laten invullen zodat 
leerkrachten bewust worden 
welke onderdelen er zijn. 
Deze stap is genomen in mei 
`20. Het opstellen van het 
protocol is doorgeschoven 
naar volgend schooljaar. 

Overdracht formulier 
tekenen aanpassen 

 Werkgroep beeldend Evaluatie in de 
bouwvergadering 

Evaluatie inplannen in de 
bouw is niet gedaan i.v.m. 
Corona.  
 
Actie: Doorgeschoven 
schooljaar 2020/2021. 
 

Evaluatie inplannen tijdens 
bouwvergadering 

  Juni/ juli Actie: Doorgeschoven 
schooljaar 2020/2021. 
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Dans 

Werkgroep: Corine, Liivi en Laura V 
 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Werkgroep 2 keer een 
overleg plannen.  
 

Taken bespreken en 
uitvoeren 

Liivi  Eén keer 9 april 2020. 
Afgesproken oktober 2020 
eerste vergadering nieuw 
schooljaar. 

Protocol bijwerken 
 

Informatie voor het team 
over het geven van de 
lessen.  

Werkgroep dans 
 

 Niet gedaan, doorgeschoven 
naar schooljaar 2020-2021. 

Gastles regelen 
Danslessen E-lijn en 
methode Dansspetters. 
 
 
 
 
 
 

Deskundigheid bevordering 
voor de leerkrachten.  
Bevorderen van het gevoel 
voor dans en bewegen bij de 
leerlingen.  
 

Irene en Linda gaan naar de 
beursvloer georganiseerd 
vanuit de cultuurtrein. 
 

 Niet gedaan. 
 
Irene en Linda zijn niet naar 
de beursvloer geweest.  
 
Gastles E-lijn dans: 
“Eerste E-lijnles door de 
leerkrachten zelf laten 
geven.” 

Eerste E-lijnles door de 
leerkrachten zelf laten 
geven. 

Een impuls geven aan de 
leerkrachten om de lessen 
dans zelf te gaan geven.  
 

De leerkrachten 
 

In juli. Niet gedaan 
 

Evaluatie inplannen tijdens 
bouwvergadering 

  In de maanden juni en juli 
2020/ 
Einde schooljaar, na lessen 
Belinda 
 

Na lessen Belinda  
Actie: Werkgroep dans 
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Drama 

Werkgroep: Ilona, Ingrid, Linda 
 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Werkgroep 2 keer een 
overleg plannen.  

Taken bespreken en 
uitvoeren. 

Linda 
 

 
 

Gedaan, de taken zijn 
verdeeld over de 
verschillende leden van de 
werkgroep. 

Protocol opstellen 
 

Informatie voor het team 
over het geven van de 
lessen. 

Werkgroep drama September Niet gedaan. 
 

Inventariseren van de 
benodigde materialen voor 
het geven van de lessen 
theater van de E-lijn.  
 

Het verrijken van de 
theaterlessen voor de 
leerlingen.  
 

Werkgroep drama In de maanden januari en 
februari. 
 

Gedaan. 
Er hoeven geen materialen 
aangeschaft te worden. 

Implementatie van de lessen 
theater van de E-lijn  
 

 Leerkrachten 
 

Hele jaar door. Gedeeltelijk gedaan. 
De overige groepen hadden 
het gepland in de 
projectweek, maar deze is 
vervallen i.v.m. Corona. De 
lessen zijn enthousiast 
ontvangen. 

Leerkrachten geven les uit 
de dramamethode `Moet je 
doen`.  
 

  Hele jaar door. Gedaan. 
De lessen zijn gegeven. De 
kinderen vonden het erg 
leuk. We zijn tevreden met 
de inhoud. 

Evaluatie inplannen tijdens 
bouwvergadering 

  In de maanden juni en juli. 
 

Doorgeschoven naar 
schooljaar 2020/2021. 
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Muziek  
Werkgroep: Judith, Jorran, Kim 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Werkgroep 2 keer een 
overleg plannen.  

Taken bespreken en 
uitvoeren. 

Kim de Ruiter Mei  
 

Gedaan, de taken zijn 
verdeeld over de 
verschillende leden van de 
werkgroep. 

Protocol opstellen 
 

Informatie voor het team 
over het geven van de 
lessen. 
 

Werkgroep muziek 
 

September Niet gedaan. 

Introductie lessen muziek E-
lijn 
 

Plannen van een 
teamtraining muziek. 
 

Kim Woensdag 1 juli Niet van toepassing i.v.m. 
Corona. 
Wordt verplaatst naar 
schooljaar 2020-2021. 

Gebruik van Zangexpress 
implementeren.  
 

Implementeren van een 
doorgaande leerlijn muziek.  
 

Kim Oktober Gedaan, de kinderen zijn 
enthousiast over 
Zangexpress. Het is handig in 
gebruik voor de 
leerkrachten. Er is ook een 
thuiscode mee naar huis 
gegaan zodat de kinderen 
thuis ook kunnen inloggen 
en oefenen.  

Blokfluitlessen in groep 6. Continueren en 
ondersteunen nieuwe 
leerkracht. 

Leerkrachten van de 
groepen 6.  
 

Hele jaar door. Gedaan. Eerste half jaar. Het 
blokfluiten is een stuk 
minder aan bod gekomen 
dan andere jaren i.v.m. 
corona. Volgend schooljaar 
starten we weer op met de 
groepen 6. 
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Opzetten schoolkoor Stimuleren van zingen in een 
koor, na schooltijd 

Vakleerkracht muziek Zomervakantie t/m 
kerstvakantie 

Gedaan. Deze actie wordt 
mogelijk doorgezet na de 
zomervakantie en dan voor 
een langere periode. Dit is 
nog wel afhankelijk hoe de 
planning er uitziet na de 
vakantie (i.v.m. corona). 

Evaluatie inplannen tijdens 
bouwvergadering 

 Kim, Jorran en Judith. In de maanden juni en juli 
 

Niet van toepassing. Dit 
wordt doorgeschoven naar 
volgend schooljaar.  
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Mediawijsheid 
Werkgroep: Yannick, Ingrid, Lars en Marijn 

Onderwerp 
 

Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Werkgroep 2 keer een 
overleg plannen. 

 
 

Voortgang bespreken.  
 

Ingrid 
 
 

In de week van 
Mediawijsheid  
(1-11-2019 t/m  
15-11-2019) 

Gedaan, iedere groep geeft 
een les uit de E-lijn en dat 
gaan we volgend jaar ook 
weer doen. 

Lessen Mediawijsheid van 
de E-lijn.  

Bevorderen kennis van 
mediawijsheid. 

Leerkrachten 
 

November 2019 
 

Gedaan, door alle groepen. 
Continuering volgend 
schooljaar.  

Bijstellen van de lessen  Werkgroep mediawijsheid 
 

In een geplande 
werkgroep overleg. 

Kleuters schaffen een 
speciaal boek aan met 
informatie. Sommige lessen 
worden iets aangepast naar 
eigen inzicht zodat ze 
gemakkelijker te geven zijn. 
Veel linkjes werkten niet, dat 
lijkt opgelost te worden. 

Evaluatie inplannen tijdens 
bouwvergadering 

 Werkgroep mediawijsheid In de maanden juni en juli 
 

Gedaan, direct na de lessen 
december 2020.  
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Overige Activiteiten 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie 

Muzische vorming. 
 
Eén keer per jaar een 
voorstelling of workshop 
bijwonen. 

Beleven van voorstellingen 
op het gebied van theater. 
(Onderdeel kijken) 
 

Leerkrachtvertegenwoordiger 
Irene 
Vrijwilligers van MV Berkel en 
Rodenrijs. 
Theatergroepen 
 

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

In verband met corona zijn 
er een aantal lessen niet 
doorgegaan. Irene houdt bij 
wie dit zijn geweest.  
Ook zijn de mogelijkheden 
voor aankomend schooljaar 
bekeken.  

Excursies 
 
 
 
 

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

Leerkrachten Het hele jaar door.  Gedaan met de groepen 3 en 
8. De overige groepen 
hadden hun excursie 
gepland in de coronatijd. 
Deze konden helaas niet 
doorgaan. 

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

Leerlingen.  Een aantal keer per jaar 
volgens een rooster. 

Gedaan 
 
Er was commotie om het 
rooster, het zou te druk zijn 
in de aula met vier groepen. 
Bij nieuw rooster hiermee 
rekening houden.  

Helicon Kennismaken met de 
instrumenten van een 
orkest. 
Stimuleren van het gaan 
bespelen van een 
instrument. 

Gastdocent en leden van 
Helicon. 
Leerkrachten van groep 3, 4, 5 
en 6. 

In een onderling 
afgesproken periode. 

Niet van toepassing i.v.m. 
Corona. 

 

 

 

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

Werkgroep project 
Amanda, Irene, Jorran, Marion, 
Corine 

2 weken in mei Niet van toepassing i.v.m. 
Corona. 
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Extra Cultuur coördinator  Afronden opleiding Cultuur 
coördinator zodat er een 
extra teamlid in de L11 
werkgroep is.  
 Cultuurplan herschrijven 

Anne onder begeleiding van 
Irene 

Februari 2020 Anne heeft de opleiding 
gedaan en heeft deze met 
goed gevolg afgerond. 
Zij heeft met veel plezier aan 
de opleiding deelgenomen. 
Het cultuurplan is door Anne 
herschreven en 
gepresenteerd in de 
verschillende 
bouwvergaderingen. 
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Jaarverslag 2019-2020 Gedrag 

Onderwerp Doelstelling Door wie Afgerond in Evaluatie  

Zien! Leerlijn  Invoeren nieuwe 
leerlingen Zien. 
 
handelingsadviezen 
n.a.v. uitslag Zien onder 
de aandacht brengen bij 
team 
 
 
Mei 20: 
Enquête opstellen 
handelingsadviezen 
Zien/ methode 

IB 
 
 
 
 
Werkgroep 
Team 
MT/IB 
 
 
Werkgroep 
Team 
MT/IB 

doorlopend 
 
 
 
 
nov 19, maart 20 
 
 
 
 
Enquête opstellen op 
agenda in april 

Leerlingen zijn ingevoerd door IB. 
 
 
 
 
Adviezen zijn weer besproken tijdens 
groepsbespreking. 
 
 
   
Enquête is niet afgenomen, mede door Corona. 
Dit verschuiven we naar volgend schooljaar. 

Zien! Domein: 
betrokkenheid/ 
autonomie 
 

Na studiedag jan 20:  
Plan opstellen om de 
autonomie van de 
leerlingen te vergroten.   

Team 
Werkgroep G en HB 
MT/ IB 

 Schuift door. 

Executieve functies  Kennis en informatie 
d.m.v. studiedag. 

 Stappenplan maken. 

 Inventarisatie gebruik 
braingames. 

 

Werkgroep G/ HB 
Team 
MT/IB 
 

 Studiedag is geweest.  
 
Schuift door. 
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Taakspel ( is aanwezig op 
school, maar wordt niet 
ingezet) 

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

 Bekijken hoe er nieuw 
leven ingeblazen kan 
worden. 

 Bijscholing nieuwe 
leerkrachten? 

 Meenemen in 
enquête wensen 
team. 

 

Werkgroep  
Team 

Meenemen in 
enquête van mei 

Schuift door. 

Veiligheidsplan (sociale 
veiligheid) 

Protocollen die al klaar 
zijn, bespreken met MT/ 
team.  

 Pestprotocol  

 Kindermishandeling 

 Medicijngebruik 
 

Werkgroep  
IB 
MT 
Team 

In april staat deze op 
de agenda: 
Pestprotocol 
Fysiek geweld, 
schorsing 
 
Kindermishandeling 
is afgerond 
 
 

Pestprotocol is afgerond.  
Het pestprotocol verspreiden we samen met 
informatie over de Gouden Weken in laatste 
schoolweek. 
 
 Fysiek geweld, schorsing: schuiven door. 
 
Kindermishandeling, medicijngebruik nalopen.  
 

 Nieuwe protocollen 
bespreken in MT/ bouw 
en borgen. 

 

 Schoolregels, 
klassenregels 

 Overblijf 

 Rouwverwerking 

 Gescheiden ouders 
 

Werkgroep  
IB 
MT 
Team 

Rouwverwerking 
moet nog worden 
aangepast met: 
advertentie in de 
krant.  

Schuift door. 
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Gouden weken Sept 19 en jan 20:  
De leerkrachten werken 
2x per jaar aan de 
gouden weken. De 
gymlessen worden hier 
ook bij gebruikt.  
 
 

Team 
IB/MT 
Gymleerkracht  

Gouden weken mail 
in januari opnieuw 
sturen, Liivi. 

Evaluatie in oktober en februari tijdens 
groepsbespreking. In oktober was merkbaar dat ze 
enthousiast zijn over de gouden weken en deze 
activiteiten goed zijn ingezet. De lessen uit de 
mindmap worden los geëvalueerd in de bouw. Na 
corona zijn er verschillende activiteiten in de 
groepen ingezet. 
 
 

Rots en Water Eerste helft schooljaar:  

 Coördineren 

 Ouders informeren 

 Aanspreekpunt 

Liivi/ IB  De leerkrachten en leerlingen waren enthousiast. 
Er werd ook wel een verbetering gezien. Volgende 
keer liever een interne leerkracht (Liivi)  i.v.m. 
terugkoppeling, flexibiliteit en voortgang. 

Individuele hulp gedrag Indien nodig:  
Inzet Yoga, 
kindercoach. 

Liivi 
IB/MT 

  Is dit jaar niet gebeurd.  

 Indien nodig: 
Inzet Sova groep. 

Karen 
IB/MT 

  Niet gebeurd. 

Nieuwe leerkrachten 
bijpraten 

Gouden weken 
Zien 
Klassenregels 

Werkgroep of 
Parallelcollega 

  Is gebeurd.   

Informatieboekjes 
gedragsproblemen/ 
mapjes voor ouders 

Oktober 19: 
Inventariseren welke er 
al zijn. 
 
Welke nog nodig op 
kindniveau en ouder 

 
Werkgroep 

 
In april op de 
agenda. 

 
Schuift door. 
 
Er zijn boekjes rouwverwerking aangeschaft.  
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Instemming MR 
 

 


