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Streefbeelden Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

1. Op onze school zetten we digitale middelen in om leerlingen optimaal te ondersteunen
bij het werken aan het verbeteren van hun opbrengsten.

2. Op onze school werken wij structureel met de Kanjermethode in aanpak en ter
verbetering van het gedrag en welzijn van onze leerlingen.

3. Op onze school speelt SAMEN een zeer grote rol. We zijn SAMEN verantwoordelijk
voor onze leerlingen en hebben elkaar nodig in een optimale begeleiding van leerlingen.

4. Op onze school werken we met (nieuwe) methodes die voldoen aan de kerndoelen en
waarin werken aan 21st skills verweven is.

5. Op onze school kunnen we leerlingen met een speciale (zorg) vraag effectief
begeleiden.

6. De ontwikkeldoelen en streefbeelden hangen centraal in de teamkamers en zijn
onderdeel van de cyclus van bespreking binnen 'mijn schoolplan' .
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Gekozen aandachtspunten naar aanleiding van het schoolplan

Thema Aandachtspunt Omvang

GD1 Beleidsplan 2018-2022:
Trends en ontwikkelingen

Uitvoeren van het ICT beleidsplan groot

GD2 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

daar waar het kan worden leerlingen betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen. groot

GD3 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

leerkrachten zijn voldoende toegerust voor het omgaan met zorgleerlingen op verschillende gebieden groot

GD4 Didactisch handelen De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen groot

KD1 Beleidsplan 2018-2022:
Onderwijs

Het aanbod op de scholen van Stichting Present richt zich op de brede ontwikkeling van alle leerlingen
met expliciet aandacht voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid

klein

KD2 Beleidsplan 2018-2022:
Kwaliteitszorg

Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen de behaalde resultaten door de leerlingen een rol klein

KD3 Beleidsplan 2018-2022: De
SWOT-analyse: de matrix

De school beschrijft de eigen strategische visie op de toekomst (perspectief 2030) en formuleert een
plan van aanpak in het schoolplan

klein

KD4 Beleidsplan 2018-2022:
Trends en ontwikkelingen

Samenwerking met relevante partners: ouders, kinderopvang, besturen, scholen, passend onderwijs,
maatschappelijke organisaties

klein

KD5 Beleidsplan 2018-2022:
Kwaliteitszorg

De scholen werken planmatig aan de hand van toetsbare doelen (schoolplan-jaarplan) klein

KD6 Beleidsplan 2018-2022:
Kwaliteitszorg

De wijze waarop de teams zich professionaliseren is beschreven in de scholingsplannen van de
scholen

klein

KD7 Kwaliteitszorg Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd klein

KD8 Aandachtspunten
Schoolbeschrijving

ouders / verzorgers worden betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind klein

KD9 Integraal Personeelsbeleid Punten uit het cao mbt werkdruk en werkverdelingsplan. klein

KD10 Didactisch handelen De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen klein

KD11 Didactisch handelen De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn klein

KD12 Samenwerking De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit klein
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Uitwerking GD1: Uitvoeren van het ICT beleidsplan

Thema Beleidsplan 2018-2022: Trends en ontwikkelingen

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit, teamscholing

Huidige situatie + aanleiding inzet ict ambassadeurs visie op Present en schoolniveau inzet op behoud van (positieve) verworvenheden uit de periode
'onderwijs op afstand' koppeling methodes, werkwijzen en mogelijkheden

Gewenste situatie (doel) optimale inzet van digitale middelen
aanleren van vaardigheden en beredeneerd gebruik van de digitale wereld
vergroten van professionaliteit van leerlingen en leerkrachten
digitale mogelijkheden / ict als middel en als doel
'gezonde' combi van het werken en verwerken van leerdoelen op brede wijze met inzet vanuit 21st century skills

Activiteiten (hoe) vanuit Present wordt schoolplanperiode 19 - 23 ingezet voor een boost op het gebied van ict
op schoolniveau wordt ingezet op aanschaf nieuwe digiborden, nieuwe devices en software aansluitend bij
methodes en werkwijzen
op Presentniveau zal m.i.v. 19-20 gewerkt gaan worden met ambassadeurs zodat teams nog meer van elkaar
kunnen leren
scholing op basis van behoefte (team op het gebied van office, ambassadeurs op basis van input Present)
de schoolvisie vertalen naar concrete schooldoelen

Consequenties organisatie flinke investering (zeer fors)
up to date maken van de logistieke situatie, werkstations etc

Consequenties scholing teamniveau en ambassadeursniveau

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

september 20: - het visie document is opgesteld conform de richtlijnen uit mijn schoolplan. Eea dient nog te worden besproken in het team - alle leerkrachten van Present vullen
deze maand een vragenlijst in mbt professionalisering - wens vanuit eigen ambassadeurs: inzet op professionalisering office dient te worden uitgezet - TEAMS opnieuw werkbaar
maken / toegankelijk maken voor alle leerlingen heeft prio.

oktober 2020: - gesprekken op bestuurs- en werkgroep niveau ivm de professionalisering van de schoolmogelijkheden (infrastructuur, materiaal) - uitrol en her activatie werken via
TEAMS

jan/febr: de bovenschoolse werkgroep is ge-herijkt (;-)). Er wordt de komende periode ingezet op team en individuele school vanuit de ambassadeurs en op basis van de input uit
de enquetes. De infrastructuur wordt verder opgepakt en de hoeveelheid devices zal worden uigebreid. Dit laatste vanuit een Present standaard. De achterstandgelden worden
voor een deel ingezet op programma's die via tablets kunnen draaien. (Tablets en programma's / materiaal zijn geoormerkt). De huidige lockdown periode vraagt veel van de
collega's en leerlingen. (en ouders) Verworvenheden en kennis uit de eerste periode en uit de diverse evaluaties worden mee genomen om eea te optimaliseren.

mei/juni: Op Presentniveau zijn er flinke stappen gezet mbt ict. De ambassadeurs en de wrkgroep hebben de structuur onder de loep genomen. De ambassadeurs hebben
leerlijnen digitale geletterdheid uitgewerkt en een volgende stap is het uitrollen van deze plannen in de teams. Met Wineke en Brenda is de enquete uitgezt bij de leerktachten
geevalueerd. We hebben de collega's gevraagd welke leerpunten zij hebben. (Paro, Teams, Words etc). De eerste studiedag van schooljaar 21-22 zal besteed worden aan ict.
Afgelopen periode is veel budget vrijgemaakt voor de aanschaf van materiaal voor digitale geletterdheid voor de kleuter / onderbouw. Deze materialen linken aan de
onderwijsachterstanden en worden intensief ingezet. Voor eind schooljaar 20-21 zal er een volgende uitbreiding komen op leerling devices.
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Uitwerking GD2: daar waar het kan worden leerlingen betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen.

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Huidige situatie + aanleiding De betrokkenheid van leerlingen bij het werk en inhoud wordt vanuit de leerkrachten gestimuleerd dmv een positief
leerklimaat Het vergroten van eigenaarschap - bewust vanuit leerlinggesprekken - en het meenemen van leerlingen in
mogelijkheden - positief belonen - werkt stimulerend

Gewenste situatie (doel) leerlingen zijn meer betrokken bij hun werk, bij de - voor hen specifiek gemaakte - leerdoelen en leren hier ook feedback
op te geven (op proces en resultaat)

Activiteiten (hoe) In de bouw en team vergaderingen aandacht bewust aandacht voor het leer/ werkklimaat in een groep
(agenderen)
inzet van de Kanjermethode en de Kanjer coördinatoren in het leerproces
verworvenheden uit eerder met het team gevolgde nascholing mbt communicatie 'op halen' en inzetten
leerlingen vullen ook een eigen evaluatie formulier in bij het rapport
leerlingen leren bewust doelen te stellen en eigenaar te maken van hun leren (bijv. concrete afspraken over
'hoeveel goed' hoe veel tijd voor een opdracht, wat gaan we jouw ouders vertellen, wat wil jij behalen…. ')

Consequenties organisatie agenderen op teamvergaderingen collega's nog meer bewust maken van het belang van eigenaarschap van leerlingen

Betrokkenen (wie) team en leerlingen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

wordt geëvalueerd bij: Het aanbod op de scholen van Stichting Present richt zich op de brede ontwikkeling van alle leerlingen met expliciet aandacht voor zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid

en bij: ouders / verzorgers worden betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind
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Uitwerking GD3: leerkrachten zijn voldoende toegerust voor het omgaan met zorgleerlingen op verschillende gebieden

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied pedagogisch en didaktisch handelen

Huidige situatie + aanleiding Er is de afgelopen jaren zeer veel gedaan aan scholing en team scholing op diverse gebieden. Communicatie,
klassenmanagement en aanpak van zorgleerlingen. De ib is geschoold en neemt een zeer prominente plek in ons
onderwijs Leerkrachten kunnen wellicht nog meer van elkaar leren en elkaar versterken Uitval op onderwijsinhoudelijk
gebied is geen (groot) probleem. Leerlingen met gedrags / motivatie problemen geven eerder aanleiding tot zorg en tot
meer / veelvuldig contact met ouders / collega's / externe deskundigen

Gewenste situatie (doel) Versterking van de leerkracht gericht op persoonlijke doelen. Creëren van een omgeving en scheppen van condities
waarin collega's elkaar met regelmaat treffen om elkaar te versterken en te helpen. Versterken van het pedagogisch /
didactische klimaat van de school met als doel de versterking van leerling én leerkracht

Activiteiten (hoe) Inzet van de Kanjermethode
Inzet van de Kanjer coördinatoren
SAMEN met ouders, leerkrachten, ib, externe deskundigen

Consequenties organisatie Agenderen op de bouwvergaderingen inventariseren van individuele en groepsbehoefte

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

combineren met zorgleerlingen
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Uitwerking GD4: De leraren stemmen de opdrachten af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Thema Didactisch handelen

Gerelateerde verbeterpunten De leraren stemmen de instructies af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit, teamscholing

Huidige situatie + aanleiding De structuur binnen de groepen en school qua zorg en begeleiding is helder. Afspraken met betrekking tot trajecten en
zorgvragen worden minimaal 3 x per jaar intern en met ouders besproken en indien noodzakelijk ook met externe
deskundigen. Inzet verworvenheden HGW blijven om aandacht vragen

Gewenste situatie (doel) leerlingen worden uitgedaagd in inhoud, aanpak en werkwijzen

Activiteiten (hoe) besprekingen op lkr - ib en teamniveau
klassenconsultaties en visitaties conform rooster
inzet vanuit ib netwerk en externe expertise
aanpak voor meer of minder begaafde is geborgd in de groep
er wordt (meer) gewerkt vanuit talenten - koppeling met meer thematisch werken
inzet van de expertise van individuele collega's wordt optimaal ingezet
scholing HB vanuit het SWV wordt / is gevolgd
format nieuwe kleuters en vragenlijsten groep 3 t/m 8 worden gebruikt

Consequenties organisatie doorgaande lijn is zichtbaar afspraken worden nagekomen

Betrokkenen (wie) team en externe deskundigen

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

combineren met: leerkrachten zijn voldoende toegerust voor het omgaan met zorgleerlingen op verschillende gebieden combineren met: De leraren stemmen de onderwijstijd af op
de behoeften van de groep en individuele leerlingen

oktober 2020: - Tijdens de bespreking van de GP en de leerling besprekingen wordt er gewerkt vanuit de vragen uit het HGW en het oplossingsgericht werken - De opgedane
kennis uit de nascholing mbt meer en hoog begaafde leerlingen wordt ingezet voor de hele groep - de nieuwe methodes voor taal / spelling en rekenen hebben een duidelijke en
zeer praktisch opbouw om de leerlingen en leerkrachten te helpen bij het differentiëren en verdiepen. - Het werken met deze nieuwe methodes en praktische en inhoudelijke
ondersteuning voor de leerkrachten en het team gebeurt tijdens team / bouwvergaderingen en tijdens de gesprekken tussen leerkrachten en ib.

jan/febr: de thuisonderwijs periode vraagt nog meer onderwijs en aandacht op maat. We kenen diverse trajecten en werken volgens vaste afspraken (zie diverse updates en
evaluatie gedeeld met team en Mr). Leerlingen worden heel goed gemonitord en er wordt ingezet op contact (live en via tEAMS). Ook zijn er leerlingen die naast de online lesjes,
filmpjes en teams contact nog momenten van individueel contact of van les op school in de crisisopvang krigen. Ib en dir overlegt steeds met leerkrachten en deze specifieke zorg
wordt opgenomen in de gegevens van iedere leerling. Deze periode kent nog meer zorg en ot bijeenkomsten dan anders. Altijd samen met ouders, dit contact is goed. Hoe we
verder gaan met methode onafhankelijke toetsen wordt vervolgd. Afspraak is om pas te toetsen (Cito) als lln weer een aantal weken fysiek onderwijs hebben gehad. Deze
gegevens en evaluatis kunnen we dan weer mee nemen in de vervolg begeleiding van leerlingen / de groep.

mei/juni: De cito toetsen zijn afgenomen en worden meegenomen in de jaarrapportage (zo ook straks de eindtoetsen). We hebben gemerkt dat de zorgen vanuit overheid steeds
gefocust is (geweest) op cognitieve achterstanden terwijl wij vooral zorgen hebben over de impact van de afgelopen periode op gezinnen en het sociaal emotionele welzijn van
leerlingen, ouders en collega's. De hoeveelheid zorggesprekken is toegenomen, de hoeveelhid verhuizingen, scheidingen en zorgsituaties in gezinnen in ook toegenomen. Contact
met teaminzet en ouder en kindadviseurs is goed en in deze tijd nog belangrijker.

Voor schooljaar 21-22 is het nog belangrijker om naast cognitieve vaardigheden aandacht te besteden aan andere talenten. Het 'klusklas'plan en de focus op culturele ontwikkeling
(vanuit IIC coordinator Ingrid V) zullen geagendeerd moeten worden en een prominentere plek moeten krijgen binnen ons thematische onderwijs. Verzoek aan ib: schooljaar 21-22:
startobservatie en startgesprekken in de groepen: focus op gefifferentieerde instructie en inzet hb materialen en hb aanpak uit de methodes.

OBS 't Padland

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 9



Uitwerking KD1: Het aanbod op de scholen van Stichting Present richt zich op de brede ontwikkeling van alle leerlingen met expliciet aandacht voor zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid

Thema Beleidsplan 2018-2022: Onderwijs

Resultaatgebied professionalisering , kwaliteit

Gewenste situatie (doel) eigenaarschap van leerlingen vergroten en hiermee qua inhoud en motivatie leerlingen versterken

Activiteiten (hoe) binnen de school wordt aandacht besteed aan de professionalisering van leerkrachten met als doel: - verbreding en
versterking van het werken volgens het principe van HGW - inzet op scholing op het gebied van hb met als doel
eigenaarschap, motivatie en opbrengsten van leerlingen te vergroten cq te verbeteren - inzet op nieuwe methodes en
methodieken (scholing en inzet op ict)

Betrokkenen (wie) team en externe deskundigen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

combineren met: daar waar het kan worden leerlingen betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen.

oktober 2020: - via leerling gesprekken worden leerlingen (meer) betrokken bij hun eigen ontwikkeling en welbevinden - de vragenlijsten voor sociaal emotionele ontwikkeling
(Kanvas / WMKpo) zijn onderlegger voor gesprekken; - leerkrachten nodigen ouders actief uit om hun kinderen aanwezig te laten zijn bij de (teams) gesprekken - leerlingen
worden betrokken bij het stellen van eigen leerdoelen en de resultaten worden actief besproken

jan/febr: de periode van thuisonderwijs vraagt heel veel van onze leerlingen (en van de leerkrachten en ouders). Ook nu vallen verschillen op. Niet zo zeer verschillen in cognitieve
vaardigheden, maar vooral in zelfredzaamheid, motivatie en doorzettingsvermogen. De ict vaardigheden maar ook het uberhaupt aanwezig hebben van devices zijn van groot
belang. Wij merken dat een mix van online, op papier en fysiek onderwijs en leren zeer belangrijk is. Ook de rol en mogelijkheden van ouders hebben grote invloed op het
cognitieve en sociale welzijn vanonze leerlingen. Er worden nog vaker extra gesprekken en extra ondersteuning ingezet.

mei/juni: de kracht van Present is dat de lijnen kort zijn en dat er een zeer actief personeelsbeleid wordt gevoerd. Hierdoor zijn de problemen bij structurele personeelsinzet relatief
klein (invalproblematiek is groot). De plangelden / achterstandsgelden zullen Presentbreed besproken worden ivm een optimale inzet.
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Uitwerking KD2: Bij de ontwikkeling van de professionaliteit spelen de behaalde resultaten door de leerlingen een rol

Thema Beleidsplan 2018-2022: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Gewenste situatie (doel) jaarlijks worden de opbrengsten geanalyseerd: op groeps, school en bestuursniveau

Activiteiten (hoe) leerkrachten en ib / dir stellen analyses op
analyses worden besproken op ib-leerkracht niveau, team niveau en directieniveau
analyses en besprekingen staan opgenomen in de jaarkalender
insteek is om de leerkrachten in hun bouw / team op basis van de resultaten en ingezette acties 'advies en uitleg'
te laten geven
strategische / inhoudelijke verbeterpunten en activiteiten worden steeds voor het eind van het schooljaar
besproken en opgenomen in de planning voor het volgende jaar.
binnen het ib netwerk en directieberaad wordt tijd en aandacht besteed aan de opbrengsten en aan de effecten
van ingezette acties.

Betrokkenen (wie) dir - ib - team - bestuur

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

oktober 2020: - nav de input uit de WMK, de vragenlijsten uitgezet bij leerkrachten, ouders en leerlingen en de speerpunten vanuit Present en het SWV worden de plannen uitgezet
over een periode van vier jaar (schoolplanperiode); - 3 / 4 x per jaar worden alle groepen en leerlingen besproken door de leerkrachten / ib en dir; - tijdens de team /
bouwvergaderingen worden de groepen en de leerlingen besproken; - twee keer per jaar worden schoolresultaten geëvalueerd en ook de eindtoets wordt hierbij mee genomen

Op basis van al deze gegevens worden de jaarplannen opgesteld. De resultaten spelen hierin een grote rol, maar samen met de andere vaardigheden, metingen en gegevens.

jan/febr: De nascholingstraject verlopen enigszins anders dan gepland. De keuze en / of implementatie van een nieuwe WO / thematisch werk methode lukt slechts ten dele.
(Voorlichting is gegeven, de eerste cyclus is gedraaid). Scholing ict maakt opnieuw enorme groei vanuit een praktische behoefte en leerschooltijdens de lockdown. De nieuwe
rapportage vanuit 'mijn schoolplan' voor wat betreft opbrengsten zal (zou?) gestart worden op basis van de middentoetsen. Dir en ib zijn wel al twee keer geschoold / bijgepraat.
Schooleigen doelen staan in voorbereiding

mei/juni: Cito toeysen zijn afgenomen in maart. leerling/groepsbesprekingen zijn gevoerd eerste gegevens zijn verwerkt in de jaarrapportage (ib - dir) schooleigen doelen stellen
vraagt om een overzict op langer termijn. juli: eindtoets gegevens verwerken.

mbt sociaal emotionele ontwikkeling worden de Kanvaslijsten afgenomen en de lijsten van WMKPO. Waar nodig volgen dan individuele gesprekken en gesprekken met ouders.
Ook bespreking met kind-ouderadviseurs, team inzet en / of inzet van het ondersteuningsteam worden ingezet.

Nieuwe rekenmethode lijkt positief te werken begrijpend lezen blijft punt van aandacht.
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Uitwerking KD3: De school beschrijft de eigen strategische visie op de toekomst (perspectief 2030) en formuleert een plan van aanpak in het schoolplan

Thema Beleidsplan 2018-2022: De SWOT-analyse: de matrix

Resultaatgebied strategisch beleid

Gewenste situatie (doel) Een vierjaarlijkse cyclus van evalueren en bijstellen van ons schoolplan - koppelen aan: De scholen hebben een
onderscheidend, herkenbaar profiel en dragen dat uit

Activiteiten (hoe) MR en team zijn nauw betrokken bij het evalueren en bijstellen van het schoolplan en de jaarplannen minimaal drie keer
per jaar worden de jaarplannen geëvalueerd het nascholingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en opnieuw opgesteld voor
het volgende schooljaar

Betrokkenen (wie) team + mr

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag actief

oktober 2020: - op basis van input uit alle geledingen wordt een strategische visie bepaalt. Deze visie wordt eerst besproken binnen het directieberaad, met het CvB en met de Rvt
en de GMR. Deze plannen worden vertaald in de schoolplannen en de jaarplannen - evaluatie en tussentijdse aanscherping vindt ook steeds weer plaats met bovengenoemde
partijen.

jan / febr: Een tweetal bijeenkomsten met GMR, CvB, RvT, stafbureau en directeuren moet (opnieuw) en meer gezamenlijk ricting geven aan het koersplan van Present. Deze
input zal meegenomen in de ontwikkeling van het schoolplan 23-27 en de jaarplannen.

mei/juni: Door de focus op de problematiek rondom Corona: inval, uitval, thuisonderwijs, afwezige leerlingen, aangepaste programma's, … zijn een aantal zaken mbt strategisch
beleid 'on hold' gezet. Focus op ict, samenwerking met externe partners en brede ontwikkeling van onze leerlingen en de rol van Present en individuele scholen op deze punten
bijven zeer belangrijk.

OBS 't Padland

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 12



Uitwerking KD4: Samenwerking met relevante partners: ouders, kinderopvang, besturen, scholen, passend onderwijs, maatschappelijke organisaties

Thema Beleidsplan 2018-2022: Trends en ontwikkelingen

Resultaatgebied samenwerking ouders + externe partners

Gewenste situatie (doel) vanuit openheid worden stappen gezet en intern en extern leerlingen, ouders en externe partners mee genomen in het
proces van opvang en begeleiding van alle lerelingen

Activiteiten (hoe) diverse communicatie middelen: eea duidelijk omschreven in de stukken voor teams en ouders
(ouder)gesprekken en ondersteuningsteams - beschreven in diverse interne en externe (beleids(stukken)
school (team, leerkrachten, ib, dir) neemt en nemen actief deel aan alle netwerken en overlegorganen rondom
school en / of in het belang van de leerlingen

Betrokkenen (wie) leerlingen, leerkrachten, ouders en externen

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

eea staat m.i. zeer duidelijk beschreven en blijft een lerend en levend iets. Voor nu nvt, dit blijft echter altijd een punt van aandacht.

Staat ook als zodanig geagendeerd ook op de Or / team en Mr vergaderingen.

OBS 't Padland

Jaarplan - jaarverslag 2020 - 2021 13



Uitwerking KD5: De scholen werken planmatig aan de hand van toetsbare doelen (schoolplan-jaarplan)

Thema Beleidsplan 2018-2022: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Gewenste situatie (doel) jaarlijks worden de opbrengsten geanalyseerd: op groeps, school en bestuursniveau; Op onze school wordt er
gewerkt vanuit een rooster met hierop duidelijk de toetsperiodes en afspraken mbt evaluatie, gesprekken met ib /
dir en leerkrachten.

Activiteiten (hoe) toetsrooster - opgesteld
gesprekkencyclus - helder
afspraken mbt de opbouw hp / gp - bijgesteld schooljaar 19 - 20; evalueren in schooljaar 20 - 21
structuur ot - helder en vastgesteld
methode toetsen en methode onafhankelijke toetsen zijn up to date
wijze van evalueren en verwerken in gp / hp - punt van aandacht en mee nemen in gesprekken tussen ib -
leerkrachten

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

oktober 2020: Het doelenbord in de lerarenkamer is grondlegger en focus voor de ingezette trajecten. Verder is er een - eigen gemaakt - format waarop per 'big rock' staat
beschreven wat het doel is, de beginsituatie en de tussenstand. Deze wordt twee keer per jaar gemaakt en besproken met het team. Tussentijdse aanscherping vindt plaats op
basis van evaluatie, vragenlijsten uit WMKpo en vergaderingen. Verder volgen we de richtlijnen vanuit Present mbt evaluatie van de diverse deelgebieden en kwaliteitsaspecten.
Sit zowel op school als bovenschoolsniveau.

jan/febr: Er is een tussenevaluatie gemaakt van de gestelde doelen en team en Mr zijn hierin - via TEAMS - in mee genomen. Eea is bijgesteld en of verduidelijkt mede door de
voortgang van dit schooljaar. (zie format evaluatie doelen 20-21).

mei / juni: Door de hectiek van de dag, Corona, uitval, lockdown periodes, zijn een aantalpunten dit schooljaar niet voldoende uit de verf gekomen. Schooljaar 21-22 zullen de
methode Blink en de aandacht voor alle talenten (meer dan 'alleen' cognitieve talenten) meer aandacht krijgen.

Toetsen, de evaluatie van de toetsen (methode en methode onafhankelijk) en de evaluatie van de vragenlijsten (Kanvas en WMKPO) en het hierbij aansluiten in instructie, aanpak
en inhoud blijven prioriteit hebben. In gesprekken met leerlingen, met ouders, met team en ib.
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Uitwerking KD6: De wijze waarop de teams zich professionaliseren is beschreven in de scholingsplannen van de scholen

Thema Beleidsplan 2018-2022: Kwaliteitszorg

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Gewenste situatie (doel) Scholing dient gericht te zijn op groei en op de voortgang van de ontwikkeling van de school, de leerkrachten en de
leerlingen. De directie is verantwoordelijk voor de borging en voor het overzicht. Dit wordt op een drietal momenten in het
jaar ingepland: bij de start (formatie, werkdruk etc), tussentijds en bij de planning voor een volgend kalenderjaar

Activiteiten (hoe) Vanuit het schoolplan en de jaarplannen is de lijn uitgezet voor de huidige schoolplan periode. De scholingsplannen
staan als aparte bijlage in het document jaarplan CZE en worden daar als ook in dit document geevalueerd.
Scholingsplannen betreft teamscholing (Kanjertraining, WO en ict) en individuele scholing zoals deze wordt meegenomen
in de individuele gesprekken

Eea moet passen in het schoolplan en in de ontwikkeling door de jaren heen. Steun (nut en noodzaak) vanuit het team is
essentieel. Consequenties scholing Planning van dagen, mogelijkheid creëren en zorgen dat er gelegenheid is om mee
te gaan is noodzakelijk. Daarbij natuurlijk ook de financiële kant.

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

De scholingsplannen staan apart genoemd in het jaarplan en worden onder deze kop geëvalueerd.

Team professionalisering sluit altijd aan bij het schoolplan en de strategische beleidsplannen. Individuele scholingsplannen worden besproken tijdens de voortgangsgesprekken en
moeten altijd passen binnen het jaarplan en de visie van de school.

jan/febr: Er is een tussenevaluatie gemaakt van de gestelde doelen en team en Mr zijn hierin - via TEAMS - in mee genomen. Eea is bijgesteld en of verduidelijkt mede door de
voortgang van dit schooljaar. (zie format evaluatie doelen 20-21).

mei/juni: zie andre punten van evaluatie en van vervolgplannen voor schooljaar 21-22
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Uitwerking KD7: Op basis van analyses worden waar nodig verbeteringen doelgericht doorgevoerd

Thema Kwaliteitszorg

Gerelateerde verbeterpunten

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit

Gewenste situatie (doel) jaarlijks worden de opbrengsten geanalyseerd: op groeps, school en bestuursniveau. - op basis van deze
analyses en de gesprekken binnen ib- leerkracht niveau; ib - directie nivea; teamniveau en bestuursniveau
worden strategische beslissingen genomen.

Activiteiten (hoe) leerkrachten en ib / dir stellen analyses op
analyses worden besproken op ib-leerkracht niveau, team niveau en directieniveau
analyses en besprekingen staan opgenomen in de jaarkalender
insteek is om de leerkrachten in hun bouw / team op basis van de resultaten en ingezette acties 'advies en uitleg'
te laten geven
strategische / inhoudelijke verbeterpunten en activiteiten worden steeds voor het eind van het schooljaar
besproken en opgenomen in de planning voor het volgende jaar.
binnen het ib netwerk en directieberaad wordt tijd en aandacht besteed aan de opbrengsten en aan de effecten
van ingezette acties.

Betrokkenen (wie) dir - ib - team - bestuur

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Dit punt wordt geëvalueerd onder:

Beleidsplan 2018-2022: Kwaliteitszorg De scholen werken planmatig aan de hand van toetsbare doelen (schoolplan-jaarplan)
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Uitwerking KD8: ouders / verzorgers worden betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind

Thema Aandachtspunten Schoolbeschrijving

Resultaatgebied opbrengsten en kwaliteit, ouderbetrokkenheid - eigenaarschap van leerlingen

Gewenste situatie (doel) ouders van leerlingen worden (meer) betrokken bij de vorderingen en (te behalen) doelen van hun kind

Activiteiten (hoe) betrokkenheid van leerlingen vergroten;
betrokkenheid van ouders vergroten;- eigenaarschap van leerlingen; motivatie van leerlingen;
komen tot een leerlingsportfolio en deelname van leerlingen in de gesprekkencyclus.

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

combineren met: daar waar het kan worden leerlingen betrokken bij het opstellen en evalueren van plannen.

oktober 2020: De standaard afspraken zijn duidelijk en staan beschreven: - wij informeren ouders via het rapport (twee keer per jaar; - via de verwachtingengesprekken (1x) en de
10 minutengesprekken

Op het moment dat er sprake is van (zorg)vragen), is er nauw(er) contact en wordt er op basis van datgene wat er speelt geacteerd. In openheid worden zorgvragen besproken en
vragen we vanuit school en de omgeving van het kind / het gezin ondersteuning van externe deskundigen.

Doel voor schooljaar 20-21 is om de leerlingen nog meer en nog bewuster te betrekken bij het opstellen van leerdoelen / doelen het bij het evalueren van datgene wat er is
gebeurd.

Ivm de huidige situatie - Corona - is het nog belangrijker om ouders te blijven betrekken bij datgene wat er gebeurt. Er wordt veel gebeld, gesproken via TEAMS en gemaild. In het
belang van de leerling is hte mogelijk om ook fysiek contact te hebben, maar we houden de richtlijnen zeer goed in de gaten.

Het evalueren van hoe het gaat - het uitvragen bij leerlingen en ouders - is nog belangrijker geworden (actiepunt nov / dec?)

jan / febr: contact met ouders en leerlingen is beschreven in het actieplan / draaiboek afstandsonderwijs. Eea opgesteld nav eerste ervaringen, evaluaties met team. ouders en
leerlingen. In deze tweede lockdown periode wordt nog meer en nog vaker feedback en evaluatie gevraagd. Veel meer dan in de eerste lockdown vinden er / mini -ot's' plaats en
worden zorgen direct opgepakt door leerkrachten, ib en dir. Externe ondersteuners zijn nu sneller toegankelijk. Ouders stellen deze voortvarendheid zeer op prijs. Meer nog dan
eerder is er behoefte aan fysiek onderwijs en zijn er zorgen over soc.emotionele problemen.

mei/juni: Leerlingen, ouders, leerkrachten en exerne ondersteuners zijn partners in het belang van de gehele groei en ontwikkeling van de leerlingen. april / mei is er (opnieuw)
actieve samenwerking gezoct met de logopediye om te komen tot snellere, passende en op locatie toegepaste interventies vooral voor de jongste leerlingen
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Uitwerking KD9: Punten uit het cao mbt werkdruk en werkverdelingsplan.

Thema Integraal Personeelsbeleid

Resultaatgebied professionalisering

Gewenste situatie (doel) het team is / wordt meer eigenaar van eigen handelen en inzet - een team gedragen werkwijze mbt werkverdeling
en taakbeleid

Activiteiten (hoe) op basis van de bespreekpunten (en opgenomen in de jaarkalender) wordt het team meegenomen in de
beslissingen met betrekking tot de verdeling van gelden en tijd mbt werkdruk en werkverdeling
jaarlijks worden de afspraken mbt scholing en aanwezigheid ruim voor de zomervakantie besproken met het team
de groepsverdeling wordt in overleg besproken en besloten
de taakverdeling wordt in onderling overleg besproken en besloten waarbij niet alleen wordt gelet op de taken die
moeten worden uitgevoerd, maar ook op de zorgzwaarte van de andere werkzaamheden van de individuele
leerkracht(en)

Betrokkenen (wie) team

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

oktober 2020: - het taakbeleid is samen met het team besproken en (in)gevuld; - het taakbeleid is besproken binnen de Mr; - het professioneel statuut is besproken binnen de Mr.

invulling van werktijd, taken en tussentijdse wijzigingen worden steeds besproken en geëvalueerd met de individuele leerkrachten en het team.

jan/febr: leerkrachtgeleding Mr houdt vinger aan de pols. Punt van aandacht voor formatie en (op)startgesprekken schooljaar 21-22.

april / mei: Alle evaluaties van het afgelopen schooljaar zijn steeds besproken met het team en de Mr. Vooral de impact van de aanpassingen in werk en werkzaamheden door
Corona en lockdown hebben veel (extra) gevraagd van de leerkrachten (leerlingen en ouders). Directie en Bestuur hebben voortgang nauwkeurig gemonitord en waar mogelijk
aanpassingen gedaan.

mei / juni: Plannen, roosters en inzet van gelden zijn / worden besproken met het team en de Mr. Uitkomsten van enquetes en gesprekken zijn onderdeel van vervolgstappen.
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Uitwerking KD10: De leraren stemmen de onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Thema Didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) Didactisch handelen onderstaande punten zijn gecombineerd leerkrachten zijn voldoende toegerust voor het omgaan met
zorgleerlingen op verschillende gebieden De leraren stemmen de opdrachten / onderwijstijd af op de behoeften van de
groep en individuele leerlingen

Activiteiten (hoe) zie punt didactisch handelen opdrachten en onderwijstijd

Betrokkenen (wie) team - ib - dir

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Didactisch handelen onderstaande punten zijn gecombineerd

leerkrachten zijn voldoende toegerust voor het omgaan met zorgleerlingen op verschillende gebieden

De leraren stemmen de opdrachten / onderwijstijd af op de behoeften van de groep en individuele leerlingen

Uitwerking KD11: De leraren creëren en leerklimaat waardoor de leerlingen actief en betrokken zijn

Thema Didactisch handelen

Resultaatgebied kwaliteit & didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) eigenaarschap van de leerling vergroten. Motivatie versterken en de leerling zien en horen

Activiteiten (hoe) inzet van de Kanjertraining
uitgaan van de vragen van het HGW (wat vraagt deze leerling / groep van mij….)
effectief en veelvuldiger inzetten van leerling-gesprekken / externe (ouder/kind adviseurs)
uitgaan van het belonen van gewenst gedrag en leerlingen ' zien en horen'
school, leerling en ouders (externen) gaan SAMEN OP PAD

Betrokkenen (wie) leerkrachten leerlingen en ouders

Plan periode wk
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Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag niet meer van toepassing

Dit punt komt terug bij de diverse andere punten mbt betrokkenheid, zelfstandigheid en het aanbieden van leerstof en tijd op maat. Wanneer een leerling meer eigenaar is van zijn /
haar leerproces en wanneer hij / zij meer en beter zicht heeft op mogelijkheden en vorderingen kan een leerling meer en verder groeien (op alle gebieden) . Evaluatie wordt
meegenomen in het jaarverslag bij de andere aandachtspunten.

Uitwerking KD12: De school voert afspraken ten aanzien van vroegschoolse educatie uit

Thema Samenwerking

Resultaatgebied kwaliteit & didactisch handelen

Gewenste situatie (doel) doorgaande lijn tussen VVE aanbod en aanpak op school

Activiteiten (hoe) overleg en samenwerking intensiveren (projecten, overlegmomenten)
gebruik maken van de ouder - en kindbegeleiding
observatie inplannen op de locaties van VVE (door bij voorkeur ib)
inzet van de nieuwe intake procedure (zie schoolgids en jaarkalender)
betrokkenheid bij gesprekken met partijen voordat een leerling op de basisschool start

Betrokkenen (wie) ib - vve partijen - externe deskundigen - team - dir

Plan periode wk

Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag naar volgend jaar

oktober 2020: - school is nauw betrokken in de besprekingen op gemeente en schoolniveau - doel schooljaar 20-21: VVE locatie op t Padland; vier dagen openstelling - contact
met diverse externe instanties is conform afspraak en gericht op wederzijdse consensus

jan 2021: start VVE op locatie Padland. Met de instroom van onze eerste nieuwe kleuyers en het groot aantal start/zorggesprekken wordt vanuit het (nieuwe) management van ps
al aangegeven dat dit 'hard' nodig is….

Het knooppunttraject samen met VVE, opvang, zorg en kleuterbouw mbt taalachterstanden en geletterdheid is wel gestart met een online bijeenkomst. Hierin lag de focus op het
signaleren en de mogelijk stappen die gezet kunnen worden in begeleiding en ondersteuning op jonge leeftjd. Door de lockdown staat het vervolg gepland na de zomervakantie 21.

mei/juni: De samenwerking met peuterschool, voorschoolse opvang en gemeente zijn zeer belangrijk. April 2021 hebben de SED hun beleidsplan VVE gepresenteerd aan alle
betrokken partijen. De doorgaande lijn in overdracht van gegevens werkt al beter. Het nascholingsplan mbt taal- en woordenschateducatie (knooppunt) wordt voortgezet in 21-22.
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Te volgen scholing Opmerkingen - Evaluatie - Jaarverslag

Omschrijving Wie Wanneer Aanbieder Kosten september 20: - methode Staal biedt voldoende uitdaging voor leerlingen die meer
kunnen - nieuwe methode 'Getal en Ruimte' biedt voldoende differentiatiemogelijkheden.
Evaluatie op teamniveau qua werkwijze(n), normering en inzet vindt maandelijks plaats. -
plusklas en talentenklas locatie Roelof wordt ingezet voor de drie locaties - thematisch
werken (Blink) biedt mogelijkheid tot differentiatie en tot werken vanuit eigen
onderzoeksvragen

In de kleuterbouw is gestart met de vragenlijsten voor ouders en leerkrachten groep 3 tm
8 leerkrachten vullen voor de herfstvakantie de observatielijsten in voor hun klas. Deze
lijsten worden na de herfstvakantie besproken met de ib.

Samen met het VO hebben we een pilot klusklas opgezet. Samenwerking met d'Ampte,
Clusius en Martinus heeft ondanks Corona al geresulteerd in een samenwerking op
beleidsniveau en op daadwerkelijke uitwisseling van leeractiviteiten. Deze pilot wordt
voortgezet in schooljaar 21-22. voor alle drie de locaties met als doel een plan voor alle
(present) scholen in West-Friesland. Techniek, ict, brede vaardigheden naast alle
cognitieve vaardigheden. Motivatie en ook voor alle talenten / voor alle leerlingen.

ict

hb
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