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Hoofdstuk 1 - Samenvatting en organisatie 

1.1  Inleiding 

Dit schooljaarplan geeft sturing aan het onderwijs op de Wegwijzer. Hierbij staat het pedagogisch didactisch 

handelen centraal, dit is voor ons de kern van ons onderwijs. Op basis van het schoolplan 2019-2023, het 

kwaliteitsonderzoek van bureau effectief (oktober 2021), het thema onderzoek van de inspectie (november 

2021), de evaluatie van de leeropbrengsten van het schooljaar 2020-2021 en het schooljaarplan 2020-2021 

hebben we voor het schooljaar 2021-2022 voor een aantal speerpunten gekozen. Deels zijn dit 

onderwijsinhoudelijke onderwerpen en deels organisatorisch.  De aanpak is daarbij vooral gericht op samenhang 

en verdieping. Door samenhang te bieden krijgt het voor leerkrachten meer betekenis voor hun dagelijkse werk 

en is de ontwikkeling breed (bij andere vakgebieden) toe te passen.  

De afgelopen jaren is heel hard gewerkt aan een kwaliteitsverbetering op de school. We zijn als school trots op 

het resultaat. Maar een school blijft altijd in ontwikkeling. Er blijven altijd ontwikkel- en verbeterpunten, maar 

ook onze maatschappij en samenleving blijft veranderen, waar wij als school ook op moeten en willen inspelen.  

1.2  Schoolorganisatie 

CBS de Wegwijzer valt onder het bestuur van de VCOG, de directeur bestuurder is Erik Vredeveld. Sarah Diekstra 

is per 1 april 2020 de directeur van de Wegwijzer.  

- Er zijn 14 groepen in het schooljaar 2021-2022: 

Groep 1/2a, Groep 1/2b, groep 1/2c, groep 1/2d, groep 3a. groep 3b, groep 4a, groep 4b, groep 5, groep 6a, 

groep 6b, groep 7a, groep 7b, groep 8 

- Verdeling taken: 

 

  

Directie Sarah Diekstra 

Teamleider Jolanda Groenewold 

IB groep 1 t/m 3 Anita Groen   

IB groep 4 t/m 8 Marjan Fokkens 

Brugfunctionaris Rinske  Sevinga 

Brug bovenschools Rinske Sevinga 

Onderbouwcoördinator Geeske Koopmans 

Middenbouwcoördinator Lisanne Dijkstra 

Bovenbouwcoördinator Jelmer Meinardi 

Taaltuin Femke Iepema 

Begeleiden nieuwe lkr  Jelmer Meinardi 
Annette van ‘t Hof 

Taalcoördinator Marina Smit 

Leescoördinator Wilske Hager 

Kwaliteitszorg en 
rekencoördinator 

Jeroen Goedknegt 

Oplis Arwin van der Ploeg 
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1.3 Analyse leerlingpopulatie 

Bij ons op school is sprake van een heterogene samenstelling van de leerlingenpopulatie. CBS de Wegwijzer heeft 

295 leerlingen, 40 teamleden (OP en OOP) en 14 groepen. De leerlingenpopulatie is als gemêleerd te 

omschrijven, waarbij de school in een wijk staat met voornamelijk (sociale) huurwoningen. Wel valt op dat we in 

relatie tot de gemiddelde basisschool in Nederland een hoger percentage leerlingen met een niet-westerse 

migratieachtergrond (36%, landelijk gemiddelde 18%), laag inkomen (71%, landelijk gemiddelde 39%) en 

éénoudergezinnen hebben (43%, landelijk gemiddelde 16%) (Bron: NCO cohortonderzoek 2020). Uit de 

leeropbrengsten van CITO is terug te zien dat we bijna geen middengroep (III-score) hebben. De opbrengsten 

liggen veelal hieronder of erboven.  

Binnen onze leerlingenpopulatie hebben we een groep leerlingen waarbij sprake is van een 

blootstellingsachterstand in (Nederlandse) taal. Dit zijn kinderen met Nederlands als tweede taal, maar ook 

leerlingen met Nederlands als eerste taal. Deze kinderen hebben behoefte aan extra taalstimulering gericht op 

woordenschat, mondelinge taal en begrijpend luisteren. Hiervoor hebben we een taaltuin voor kleuters (16 

leerlingen) en voortgezette taaltuin groep 3-8 (20 leerlingen). We hebben ook een plusklas (1 dag per week). 

Hierin zitten leerlingen (groep 3-8, 20 leerlingen) die vanuit het SIDI-PO geselecteerd zijn. 

Relatief veel leerlingen of gezinnen hebben begeleiding van het WIJ-team of een andere vorm van hulpverlening.  

Getallen: 

• Achterstandsscore 2019-2020: 266,24, achterstandsscore 2020-2021: 385 

• Schoolweging 2020-2021: 33,28 

• Niet-westerse migratieachtergrond: 36%  

• Laag inkomen: 71% 

• Eenoudergezin 43% 

Wat betekent dit voor ons onderwijs? 

Onze leerlingenpopulatie vraagt van ons als school en van ons als leerkrachten een bepaalde aanpak. We zien 

dat voor een deel van onze leerlingen het onderwijs van ons als school moet komen. Niet voor al onze leerlingen 

is het vanzelfsprekend dat ze een rijke taalomgeving hebben of gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Er is 

niet altijd de optimale ruimte voor ontplooiing van de kinderen zelf. De andere kant is dat we ook een categorie 

leerlingen hebben die juist bovengemiddeld presteren. Dit vraagt van ons een aanpak waarin we goed 

gedifferentieerd les moeten geven, waarin steeds wordt gekeken hoe we alle leerlingen op het niveau van 1F of 

2F/1S kunnen krijgen. We kijken nu kritisch naar ons onderwijs en de resultaten: bieden we genoeg uitdaging 

voor de leerlingen aan de bovenkant (halen genoeg leerlingen 2F/1S niveau?), maar ook hoe kunnen we onze 

onderwijstijd voor de kernvakken uitbreiden zodat iedereen minimaal 1F niveau haalt (het ‘Tour de France’ 

principe).  

Om de leerlingen de meest optimale kansen in het onderwijs te kunnen geven, zijn we nu ook de samenwerking 

aangegaan met de Peuterspeelzaal die in ons gebouw gehuisvest is. We willen leerlingen meer samen laten leren 

(3 en 4-jarigen), de leerlijn op elkaar af stemmen en de thema’s koppelen. 

In de wijken Selwerd/Paddepoel en Tuinwijk hebben we elkaar als ketenpartners nodig om als een netwerk om 

een gezin/kind heen te staan. Deze samenwerking is opgenomen in het wijkplan ‘positief opgroeien SPT’. De 

samenwerking is intensief te noemen. Samen met de andere scholen in de wijk (2 andere scholen primair 

onderwijs en 1 SBO), de kinderopvang, het WIJ-team en de gemeente hebben we bijna maandelijks overleg om 

elkaar te versterken, ons aanbod op elkaar af te stemmen en intensief samen te werken.  
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 1.4      Onderwijsresultaten 

1.4.1 Eindresultaten 
In het schooljaar 2021-2022 scoren we op het landelijke gemiddelde van de IEP-eindtoets (79,7), na correctie 
80,5. 
 
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren? 

 

  
 

  
 

Schoolscore  
   
    
 

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep 

Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van 

basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 17% gewogen leerlingen. De hier 

getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg. 

 

Alle afgelopen jaren zijn onze eindopbrengsten boven de inspectie ondergrens. Elk jaar analyseren we de 

uitkomsten van de eindtoets, om te kijken hoe we ons onderwijs steeds kunnen blijven verbeteren.  

 

Volgens het onderwijsresultatenmodel berekenen wij de percentages van >1F en >2F/1S voor alle drie de 

toetsonderdelen (lezen, taal, rekenen). Deze score hebben wij afgezet tegen de schoolweging. De 

schoolweging wordt berekend over de afgelopen 3 jaar (zie tabel). Het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar, 

bepaalt het gewicht, in ons geval 33,28. We kijken naar categorie: 33 – 34.  

 

 Weging Aantal 
LL. 

spreiding 

2020-2021 33,28 294 7,30 

2019-2020 32,85 293 7,23 

2018-2019 33,10 291 7,16 

Schoolweging 33,08 
  

 
Onze school behaalt de volgende percentages voor >1F en >2F/1S: 
  

 Totaal LL. Lezen Taalverzorging Rekenen  Gemiddeld Grens 

>1F 37 36 32 31   

  97,3% 86,5% 83,8% 89,2% 85% 

>2F/1S 37 30 15 20   

  81% 40,5% 54,1% 58,5% 41,5% 

 
Wat opvalt is dat de scores voor lezen heel positief uitvallen voor zowel de laag- als de hoog scorende groep. 
Onze school scoort m.b.t. >1F, 4,2% boven de grens (signaleringswaarde), dit is dus voldoende. Kijken we naar 
het landelijkgemiddelde voor scholen met hetzelfde gewicht (95%), dan scoren we te laag. Het percentage 
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hoog scorende leerlingen voor taalverzorging en rekenen is onder de maat en ook onder het landelijk 
gemiddelde voor scholen met dezelfde schoolweging (55,1%). Het gemiddelde ligt daarentegen wel ruim 
boven de signaleringswaarde, 58,5% om 41,5%.  
 
 

 
 
Het is bijna onmogelijk om de huidige situatie te vergelijken met een ‘normale situatie’ gezien de verschillende 
lockdowns die deze lichting heeft meegemaakt. De behaalde resultaten zijn ondanks deze omstandigheden 
toch gemiddeld. Toch moet het onze ambitie blijven om aankomende leerjaren alle leerlingen op >1F te laten 
scoren. In vergelijking met de rest van het land, lijken onze leerlingen het beste te scoren op het vak lezen en 
het minst goed op taalverzorging. De groep >1S bevat in onze school meer kinderen dan wat in Nederland 
gemiddeld is.  

1.4.2 Tussenresultaten 
Tweemaal per jaar houden wij met het team een datamuurvergadering om onze leeropbrengsten te 
bespreken. We bekijken dan de CITO uitkomsten, de methodetoetsen en de vaardigheidsgroei op 
schoolniveau en groepsniveau. Na deze analyse maken we weer plannen voor het juiste leerstofaanbod en de 
bijpassende didactiek voor de volgende periode. Door deze manier van analyseren, bekijken we steeds kritisch 
ons onderwijs en wat de leerlingen van ons als leerkrachten nodig hebben.  
Uit de datamuur van juni 2021 komen de volgende tussenresultaten: 

 



Schooljaarplan CBS de Wegwijzer  –  2021 - 2022 | Hoofdstuk 1 - Samenvatting en organisatie 6 

 

 
 
De cijfers 1, 2 en 3 staan voor de toetsmomenten. Het is belangrijk om te weten dat toetsmoment 1 plaatsvond 
in februari van het schooljaar 2019-2020 pré corona. Toetsmoment 2 was een jaar later, namelijk februari 
2021 na de tweede golf. Het ging hier om de Cito M-toetsen. Toetsmoment 3 viel in juli 2021. Het ging hier 
om de Cito E-toetsen. De percentages moeten nauwkeurig afgelezen worden om de juiste conclusies te 
kunnen trekken. De begrijpend leestoets die op moment 1 werd afgenomen in groep 4 geeft aan dat deze klas 
87% scoort. 13% onder het landelijke gemiddelde. Een jaar later scoort dezelfde groep 89%, als groep 5 zijnde, 
oftewel 11% onder het landelijk gemiddelde. Het valt op dat ondanks de Corona perikelen, de resultaten t.o.v. 
het landelijke gemiddelde gemiddeld gezien gestegen zijn. Toch moet er rekening gehouden worden dat het 
gemiddelden zijn en dat deze percentages beïnvloed kunnen zijn door uitschieters.  
Uit deze gegevens blijkt dat vooral begrijpend lezen onder het landelijk gemiddelde scoort, evenals rekenen 
en wiskunde. Technisch lezen geeft een wisselend resultaat, evenals spelling. Naar aanleiding van de datamuur 
is een aanpak op schoolniveau (zie uitwerking schooljaarplan 2021-2022), per klas en per bouw besproken en 
ingezet.  
 

1.5  Uitstroom 
Onze leerlingen zijn in 2021 naar het volgende type Voortgezet Onderwijs gegaan:  

 

• Praktijkonderwijs    1 leerling 

• VMBO BL                   7 leerlingen 

• VMBO BL/KL              2 leerlingen 

• VMBO KL                    3 leerlingen 

• VMBO TL                    3 leerlingen 

• VMBO TL/ HAVO      4 leerlingen 

• HAVO                         7 leerlingen 

• HAVO/VWO              2 leerlingen 

• VWO+                         9 leerlingen 
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Wat opvalt in de adviseringspercentages zijn de scores voor de schooltypen bb/kb en havo/vwo. In beide 
categorieën is de Wegwijzer oververtegenwoordigd. Kijken we naar het totaalplaatje dan is er duidelijk sprake 
van verdeeldheid zoals we dit ook terugzien in de midden- en eind citoscores in andere leerjaren. Leggen we 
het advies van de leerkracht langs het advies van de eindtoets, dan komen er 4 van de 37 leerlingen (11%) in 
aanmerking voor een heroverweging.  
De school heeft relatief veel leerlingen (30,8%) met een lage CITO score op de laatste CITO toetsen (het 
landelijk gemiddelde is 20%). Met name de vakken rekenen en begrijpend lezen laten zien dat een grote groep 
leerlingen uitvalt en intensievere begeleiding nodig heeft. We zijn door middel van scholing en versterking van 
de didactische vaardigheden van de leerkrachten (volgens het EDI-model) de effectiviteit van onze instructies 
aan het vergroten. Hierdoor willen we bereiken dat alle leerlingen zoveel mogelijk de instructie krijgen waar 
hij of zij het meeste baat bij heeft. 

1.6         Extra ondersteuning 
Percentages op basis van het totale leerlingaantal, peildatum juni 2021 

- Aantal ll OPP: 5% 
- Aantal ll eigen leerlijn: 1% 
- Aantal ll middelen SWV: 0,3% 
- Aantal ll middelen arrangementen: 4% 
- Aantal leerlingen IQ onder 70: 0,6% 
- Aantal leerlingen diagnose gedrag: 3% 
- Aantal leerlingen hoogbegaafdheid: 0,3% 
- Aantal leerlingen meerbegaafd:7% 
- Aantal leerlingen dyslexie: 2% 
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Hoofdstuk 2 - Schooljaarplan 

2.1 Algemeen 

Op basis van de analyse van de leerlingpopulatie, de leeropbrengsten, de uitkomsten van het 

kwaliteitsonderzoek (oktober 2020), de tevredenheidsenquête, de uitslagen van SCOL, de evaluaties van de 

speerpuntwerkgroepen en het schooljaarplan 2020-2021, is het schooljaarplan 2021-2022 opgesteld.  

Het schooljaarplan is opgezet in speerpunten. Onze speerpunten zijn gekoppeld aan onderwerpen die we als 

school willen verbeteren n.a.v. analyses van de datamuur, het kwaliteitsonderzoek, klassenbezoeken, 

tevredenheidsonderzoeken en de evaluatie van het schooljaarplan 2020-2021. 

Er zijn drie speerpuntenwerkgroepen op schoolniveau geformeerd: 

- Speerpuntwerkgroep EDI en rekenen (voorzitter Jeroen Goedknegt) 

- Speerpuntwerkgroep taal en lezen (voorzitter Wilske Hager) 

- Speerpuntwerkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling (voorzitter Femke Iepema) 

Elke speerpuntwerkgroep stelt een ambitiekaart op met daarin de gestelde ambities voor een schooljaar. Alle 

teamleden nemen deel aan een speerpuntwerkgroep. Zij voeden de rest van het team en stellen het beleid en 

de ambities op.  

Overkoepelend koppelen we de inhoud van de basisvaardigheden aan de didactiek. Dat brengen we in beeld, we 

halen kennis op en delen dit met elkaar. We monitoren dat d.m.v. een kijkwijzer die ons kan helpen het beeld te 

verduidelijken. Deze observaties worden gedaan door de directie en de intern begeleider.  

Leerkrachten kunnen door het voorbereiden van lessen en collegiale visitatie m.b.v. kijkwijzers onderling bij 

elkaar kijken, samen lessen reflecteren, in tweetallen werken, in bouwen uitwisselen en als team opnames van 

lessen analyseren. Alles met als doel van en met elkaar leren. Visie op leren is de kapstok.  

 

De negen indicatoren* om tot goed onderwijs te komen zijn de volgende:  

1. Pedagogisch handelen (omgang met elkaar): ondersteuning, veiligheid, uitdaging 

2. Effectief benutten van onderwijstijd 

3. Taakgerichte sfeer 

4. Expliciete directe instructie; inhoudelijke helderheid en structuur, feedback en activering 

5. Strategieën voor denken en leren 

6. Systematisch volgen van vorderingen 

7. Afstemming instructie en verwerking 

8. Leerlingen zijn actief betrokken 

9. Verantwoordelijkheid van leerlingen voor organisatie en proces 

 

* Alle indicatoren gaan over het gedrag van leerkrachten. Uitzondering daarop is indicator 8; dit gaat over 

leerlingen. Deze kun je gebruiken als een controlemiddel; komt datgene wat de leerkracht doet, binnen bij de 

leerlingen? 

Deze 9 indicatoren zijn gebaseerd op het waarderingskader van de inspectie, op de wet BIO, op de competenties 

van het schoolleidersregister en de code Goed bestuur. 

 

De speerpunten zijn geformuleerd in termen van geoperationaliseerd leerkrachtgedrag en doelen vanuit de 

speerpuntwerkgroepen, voorzien van concrete streefdoelen en heldere maatregelen. In het schooljaarplan is 

tevens de monitoring van de aanpak vastgelegd. De resultaten van de aanpak worden frequent (tenminste ieder 

halfjaar) gemeten, gerapporteerd, geanalyseerd en op basis hiervan worden aanbevelingen geformuleerd, die 
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tot maatregelen moeten leiden en zo nodig tot bijstelling van de aanpak te komen. Deze momenten worden 

vastgelegd in het schooljaarplan. Dit alles gericht op het tijdig behalen van de vastgestelde doelen. Deze aanpak 

wordt gekenmerkt als PDCA (plan-do-check-act).  
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Tabel 1: 
Speerpunten 

Speerpunt 
Mijlpaal verhogen effectiviteit en opbrengsten van technisch 
lezen 
 
September  2021 – Juli 2022 

Speerpunt  
Kwalitatief hoogwaardige instructie volgens de EDI-principes 
 
 
September  2021 – Juli 2022 

Speerpunt 
Optimaliseren sociale emotionele veiligheid, pedagogisch 
klimaat en burgerschap 
 
September  2021 – Juli 2022 

Ambitie Onze gezamenlijke missie is om de opbrengsten te verhogen op 
het gebied van taal en lezen. Op basis van de schoolweging 
(33,08) zouden wij als school een uitstroom moeten 
hebben van 85% op niveau 1F en 41,5% op 1S/2F. Als school 
proberen we boven deze maatstaaf uit te stijgen en stellen onze 
streefdoelen bij voor taal en begrijpend lezen naar 90% op 
niveau 1F en 60% niveau 1S/2F. Het streefniveau 1S/2F is het 
niveau dat eind groep 8 behaald zou moeten worden (Eskes, 
2020). Wat betreft het technisch lezen willen we aan het einde 
van het schooljaar dat in iedere jaargroep, met uitzondering 
van leerlingen met een dyslexieverklaring, 95% op het Eind AVI-
niveau leest.  
  
Taal  
Dit schooljaar wordt de doorlopende leerlijn spelling herzien en 
geïntegreerd. Onze ambitie voor de praktijk in de 
spellingslessen ziet er als volgt uit: Er worden kwalitatief 
hoogwaardige lessen gegeven volgens de EDI-
principes waarbij spellingsregels op dezelfde manier worden 
aangeboden en zichtbaar worden gemaakt in de 
klas. De werkgroep stelt hiervoor een kwaliteitskaart EDI 
Spelling op.  
Daarnaast heeft de taalcoördinator een stappenplan opgesteld 
om samen met de taal werkgroep tot een goede keuze te 
komen voor een nieuwe taalmethode.  
  
Lezen  
In dit schooljaar starten we met het werken met de leerlijn 
technisch lezen die is opgesteld door de speerpuntwerkgroep 
van 2020-2021. Leerkrachten werken op deze manier 
doelgericht aan de leescategorieën die zorgen voor goede 
lezers. Centraal staan de leerkrachtvaardigheden op het gebied 
van technisch leeslessen. Onze ambitie voor de praktijk in de 
technisch leeslessen ziet er als volgt uit: Er worden kwalitatief 
hoogwaardige lessen gegeven volgens de EDI-principes. Daarbij 
worden de leerlingen die in zorgniveau II en III vallen voorzien 
van extra begeleiding middels tutoring met het programma 
‘Bouw!’. Kinderen die in deze zorgniveaus vallen, zijn kinderen 

Onze gezamenlijke missie is om de opbrengsten te verhogen op 
het gebied van rekenen. Op basis van de schoolweging (33,08) 
zijn wij verplicht om de leerlingen onze school te laten verlaten 
met 85% van de leerlingen op niveau 1F en 41,5% op niveau 
1S/2F. Als school proberen we boven deze maatstaaf uit de 
stijgen en stellen ons streefdoel voor rekenen bij naar 90% op 
niveau 1F en 60% op 1S/2F niveau. 
 
Het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden op het gebied 
van instructie staat centraal. Onze ambitie voor de praktijk in 
de rekenlessen ziet er als volgt uit: Er worden kwalitatief 
hoogwaardige lessen gegeven waarin er extra aandacht is voor 
differentiatie om de sterkere leerling te bedienen. We zetten 
ons extra in op het gebied van automatisering. Daarbij zorgen 
we dat de les afgesloten wordt op manier die van meerwaarde 
is voor het behalen van het lesdoel. Tot slot proberen we de 
EDI-principes over te hevelen naar de vakken taal, spelling en 
technisch lezen. 

We willen dat onze kinderen zich nog optimaler kunnen 
ontwikkelen op gebied van de sociaal 
emotionele ontwikkeling. Dit willen we o.a. 
bereiken door onderlinge sociale relaties in de groepen helder 
krijgen en het welbevinden van de leerlingen monitoren m.b.v. 
een sociogram en SCOLL. 
 
De leerkracht kan op die manier zien hoe de sociale verbanden 
in een klas zijn, hoe een leerling zich voelt en of er bijvoorbeeld 
gepest wordt in een klas. Zo kan een leerkracht doelgerichter 
de sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren. Bijvoorbeeld 
door het inzetten van lessen uit de Vreedzame school. Om deze 
lessen zo effectief mogelijk in te zetten willen we dat alle 
leerkrachten een cursus Vreedzame School hebben gevolgd. 
Daarnaast willen we helder krijgen hoe de doorgaande lijn van 
de methode Vreedzame School er op dit moment uitziet en hoe 
we deze beter tussen de verschillende bouwen kunnen 
afstemmen.  
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uit de groepen 3, 4 of 5 die uitvallen op de Cito AVI 
2018, familiaire risico’s hebben en/of NT2 leerling 
zijn. Daarnaast zetten we in op preventie van leesproblemen bij 
het aanvankelijk lezen in groep 3 door de risicoleerlingen op het 
gebied van technisch lezen al halverwege groep 2 mee te laten 
doen in de tutoring. Om leesproblemen snel inzichtelijk te 
hebben zijn observaties van de leerkracht en toetsing van 
belang. Er wordt met de 
speerpuntwerkgroep een aanpak voor de tussentijdse toetsing 
van technisch lezen opgesteld.  
  
Omdat vloeiend kunnen lezen lijkt een voorwaarde te zijn om 
de inhoud van een tekst te begrijpen (Mortel, 2012) zetten 
we eerst in op kwalitatief technisch leesonderwijs. Hieruit 
voortvloeiend gaan we bekijken hoe we het begrijpend lezen 
gaan aanpakken.  

Kernresultaat Taal  
- Doorlopende leerlijn spelling.  
- Kwalitatief hoogwaardige spellingslessen volgens 

de EDI-principes.  
- Nieuwe taalmethode. 

  
Lezen  

- Kwalitatief hoogwaardige lessen technisch 
lezen volgens de EDI-principes.  

- Preventie en remediëren van leesachterstanden in 
de middenbouw.  

 

Kwalitatief hoogwaardige instructie volgens de EDI-principes in 
de taal- en rekenlessen. 

Verbeterde sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Tussendoelen Periode 1: (augustus 2021 – januari 2022)  
1. Elke leerkracht heeft een klassenbezoek ontvangen 

van de leescoördinator met 
feedbackterugkoppeling. 

2. Iedere groep heeft de onderwijstijd voor technisch 
lezen opgenomen in het lesrooster.  

3. Iedere leerkracht heeft de risicolezers in kaart 
gebracht en biedt deze extra begeleiding door 
middel van lessen technisch lezen in een 
hulpgroepje of middels tutoring met het 
programma ‘Bouw!’.  

4. In iedere technisch leesles zijn de kinderen 90% van 
de lestijd actief aan het lezen.  

 
Periode 2: (februari 2022 – juli 2022)  

1. Er is een kwaliteitskaart opgesteld voor instructie 
technisch lezen.  

Periode 1: (augustus 2021 – januari 2022) 
1. Elke leerkracht heeft een klassenbezoek gehad en is 

op collegiale consultatie geweest bij een andere 
leerkracht. 

2. Elke leerkracht is in staat om tijdens de rekenlessen 
de stappen volgens de differentiatie routekaart te 
volgen om de sterke rekenaars te kunnen bedienen. 

3. Elke leerkracht controleert tijdens de rekenles 
meermalen het begrip van alle leerlingen wat de 
differentiatie voor het vervolg van de les bepaalt. 

4. Elke rekenles start met een automatiseringsoefening.  
5. Elke startende leerkracht is basisbekwaam in het 

toepassen van de lesfasen binnen EDI. 
 
Periode 2: (februari 2022 – juli 2022) 

1. De school is een Vreedzame School en ter 
bewaking van de doorgaande lijn wordt er vanaf 
het schooljaar 2021-2022 in iedere klas een half 
uur per week aandacht wordt besteed aan de 
Vreedzame School. Daarnaast willen we tijdens dit 
schooljaar een nieuwe impuls geven aan de 
methode. Mede omdat er zoveel nieuwe 
leerkrachten bij zijn gekomen en omdat er te 
weinig zicht is op de doorgaande lijn tussen de 
bouwen.   

  

2. Het team wordt in het schooljaar 2021-
2022 tijdens een cursusdag door een expert 
geschoold voor het werken met een sociogram in 
de klas en heeft tenminste voor april van dat 
schooljaar het sociogram in de klas afgenomen en 
tijdens de personeelsvergadering in samenwerking 
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2. Elke leerkracht heeft voor een tweede keer een 
klassenbezoek gehad en is op collegiale consultatie 
geweest bij een andere leerkracht.  

3. Kwaliteitskaart spellinginstructie EDI.  
4. Einde schooljaar is er een keuze gemaakt voor 

nieuwe taalmethode.  
 

1. Een gemiddelde tot bovengemiddelde groei van 
vaardigheidsscores voor het vak rekenen op de E-
toetsen in elke groep.  

2. Elke leerkracht heeft kennis gemaakt met het 
toepassen van de EDI- lesfasen bij het aanleren van 
een nieuw spellingsprobleem. 

3. Het didactisch handelen in de kleutergroepen bevat 
onderdelen van expliciete directe instructie.  

4. Elke leerkracht heeft voor een tweede keer een 
klassenbezoek gehad en is op collegiale consultatie 
geweest bij een andere leerkracht. 

5. Automatiseringsoefeningen voor het vak rekenen zijn 
ingebed in het rooster en afgestemd op de behoefte 
van de groep. 

met collega’s geïnterpreteerd. Daarnaast wordt de 
uitkomst tijdens een zorggesprek met de ib-er 
besproken.    

  
 

Hoe te meten? Taal  
1. Schoolanalyse Cito Spelling M en E (feb, juli).  
2. Ervaringen collega’s (beginsituatie in oktober en 

eindsituatie in juni).  
3. IEP toets referentieniveaus.  

Lezen  
1. Schoolanalyse Cito AVI M en E (feb, juli).  
2. Klassenbezoeken met kijkwijzer door directie, IB-

er en taalcoördinator.  
3. Collegiale consultatie, waarbij collega’s bij elkaar 

kunnen kijken en elkaar van tips kunnen 
voorzien. Eventueel kan dit digitaal.  

4. IEP toets groep 8 percentage referentieniveaus 
1F/1S behaald. 

1. Schoolanalyse Cito rekenen M en E (feb, juli) (d.m.v. 
een datamuur o.l.v. de rekencoördinator) 

2. Analyse methode-onafhankelijke toetsen rekenen 
(door leerkracht en rekencoördinator)  

3. Observaties rekeninstructie m.b.v. een EDI-kijkwijzer 
door directie, IB-er en reken coördinator.  

4. Collegiale consultatie gevolgd door feedback van de 
observerende collega. 

5. Gedeelde ervaringen in de teamvergaderingen. 
6. IEP toets groep 8 percentage referentieniveaus 1F/1S 

behaald 

Vreedzame School: 
 

1. In elke groep wordt er minimaal 30 minuten per 
week aandacht besteed aan de methode 
Vreedzame School. 

2. Gedeelde ervaringen tijdens teamvergaderingen. 
 
Sociogram:  
 

1. Elke groep maakt een sociogram voor ten minste 
april 2022. 

2. Gedeelde ervaringen en interpretaties tijdens 
teamvergaderingen en/ of bouwvergaderingen.  

 
Godsdienstonderwijs/ levensbeschouwing: 
 

1. Tweewekelijks aanbieden van activiteiten uit 
Trefwoord/ Bijbel voor kleuters. Hetzij een 
Bijbelverhaal of een spiegelverhaal.  

2. Eventueel later in het schooljaar andere 
godsdienst- levensbeschouwelijke methode. Dit zal 
uit de besprekingen tijdens de teamvergaderingen 
en de proefzendingen blijken. 

3. Gedeelde ervaringen tijdens teamvergaderingen 
en/ of bouwvergaderingen 
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Activiteiten Spelling  
- Cursusbijeenkomst EDI bij Spelling.  
- Teambijeenkomst over leerlijn spelling + instructie 

spelling.  
- Collegiale consultatie EDI Spellingles.  

  
Taal  

- Stappenplan volgen keuze nieuwe 
methode (zie: https://vcogroningen.sharepoint.co
m/:w:/s/DMSDeWegwijzer/EdRGT0ywXE5EtUQF5
gfMXoEB5RQxGho9jf_8OELLQ-3lew?e=VmU7kC)  

  
Lezen  

- Cursus technisch lezen: Het schooljaar start met 
een cursusmiddag ‘wat werkt bij technisch lezen’ 
gegeven door Drs. Piers van der Sluis van Cedin. Na 
de startbijeenkomst volgen nog 2 
teambijeenkomsten.  

- De leescoördinator doet klassenconsultaties en 
ontvangt hierin feedback van Piers.  

- De cursus besluit met een borgingsgesprek met de 
speerpuntwerkgroep 
waarbij de kwaliteitskaart ‘instructie technisch 
lezen’ wordt opgesteld.  

- Data-analyse: Tijdens de datamuur worden de 
resultaten van de methode-onafhankelijke toetsen 
geïnterpreteerd en gepresenteerd.  N.a.v. de data-
analyse wordt gekeken waar de behoefte van elke 
groep ligt.   

- Speerpuntwerkgroep: Duidelijke agenda 
bijpassend bij de doelen en tijd. Maximaal 1,5 uur 
vergaderen. Concrete taakverdeling en 
actiepunten voor elk lid uit de SPW.  

 
Tutoring  

- Pilot Onderwijskansen Werkplaats van de 
Rijksuniversiteit Groningen 

1. Teamtraining 
- De verschillende ontwikkelgebieden binnen het domein 

Expliciete directie instructie worden door leden van de SPW 

overgedragen op het team.  

- Deze training vindt plaats op margedagen op teamniveau 

of op bouwniveau. 

- De ontwikkelgebieden dit jaar gaan zijn:  

o De startende leerkracht scholen in het gebruik 

van expliciete directe instructie 

o Differentiatie binnen de les met de nadruk op 

de hoog presterende leerling 

o Automatiseringsoefeningen inbedden in het 

weekaanbod met de nadruk op het 

rekenonderwijs 

o EDI-principes generaliseren naar het vak 

spelling.  

2. Feedback  
- Er volgen klassenbezoeken door de kwaliteitsmedewerker, 

directie en IB. De leerkracht krijgt feedback op de kwaliteit 

van zijn instructie. 

- De leerkracht gaat op collegiale consultatie, observeert een 

instructie en geeft feedback op de kwaliteit van het 

didactisch handelen.  

3. Data-analyse 

- Tijdens teamvergaderingen en PV’s worden de resultaten 
van de methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke 
toetsen geïnterpreteerd en gepresenteerd. 

- m.b.v. een datamuur wordt gekeken waar de behoefte van 
elke groep ligt.  

4. Werkgroep  
- De werkgroep houdt de doorgaande lijn op het gebied van 

instructie in de gaten en is aanspreekpunt binnen de bouw. 
- De werkgroep buigt zich over schoolbrede vraagstukken  
- De werkgroep verdiept zich in de theorie (EDI) 
Afgevaardigden van de kleuterbouw verdiepen zich in de 
instructiekringen die plaatsvinden in de kleutergroepen.  

Vreedzame School: 
 

1. Cursus Vreedzame School voor nieuwe 
leerkrachten. 

2. Evaluaties tijdens team- en bouwvergaderingen. 
3. Delen van ervaringen tijdens team- en 

bouwvergaderingen. 
 
 
Sociogram:  

1. Evaluaties, interpretaties en actiepunten 
bespreken tijdens team- en bouwvergaderingen. 

2. Evaluaties, interpretaties en actiepunten 
bespreken tijdens zorggesprek met ib-er. 

 
 
Werkgroep: 

1. De werkgroep stuurt de bovenstaande activiteiten 
aan. In elke bouw is er een werkgroeplid, welke 
aanspreekpunt is voor de betreffende bouw.  

2. De werkgroep buigt zich als eerste over de 
bovengenoemde ambities/ punten en draagt 
dingen aan voor het team. 

3. De werkgroep zorgt voor een taakverdeling binnen 
de werkgroep.  

4. De werkgroep heeft ongeveer eens in de zes weken 
een bijeenkomst. 

 
 
 
 
 

Proceseigenaar Wilske Hager 
Marina Smit 

Jeroen Goedknegt Femke Iepema 

https://vcogroningen.sharepoint.com/:w:/s/DMSDeWegwijzer/EdRGT0ywXE5EtUQF5gfMXoEB5RQxGho9jf_8OELLQ-3lew?e=VmU7kC
https://vcogroningen.sharepoint.com/:w:/s/DMSDeWegwijzer/EdRGT0ywXE5EtUQF5gfMXoEB5RQxGho9jf_8OELLQ-3lew?e=VmU7kC
https://vcogroningen.sharepoint.com/:w:/s/DMSDeWegwijzer/EdRGT0ywXE5EtUQF5gfMXoEB5RQxGho9jf_8OELLQ-3lew?e=VmU7kC
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Tabel 2 – Waar werken we ook aan in 2021-2022 

Wat? Doel  Stappen Tijdspad, evaluatie en borging  Eigenaar 

Zorgstructuur 
  

Er is een zorgstructuur waarin de grote en 
kleine zorgcyclus wordt gewaarborgd. 
Iedereen weet zijn of haar taak hierin. 

1. Er is een tijdelijke 
projectgroep om te bekijken 
hoe de zorgstructuur 
vormgegeven moet worden 

2. De IB-ers maken een 
voorstel voor de 
zorgstructuur 

3. Informeren team over de 
werkwijze 
 

Tijdspad: 
- Overleg en vorming: sept/okt 2021 
- Implementatie okt 2021 
- Borging: maandelijks op de teamvergadering 

 
Borging: 

- Na de implementatie evaluatie op een 
teamvergadering: wat loopt/wat niet/wat 
gaat goed/wat gaat minder goed 

- IB-ers houden toezicht op de zorgstructuur, 
directie stuurt indien nodig bij. 

Marjan/Anita 

Oriëntatie IKC ontwikkeling 
 

We hebben als school een visie op IKC 
ontwikkeling op de Wegwijzer 

1. Overleg Erik/Inge over SBP 
vanuit de VCOG omtrent IKC 
vorming 

2. Directie volgt de opleiding 
IKC directeur 

3. Vormen van een visie op een 
IKC samen met het MT 

4. Stappen zetten om dit in 
gang te zetten 

Tijdspad: 
- Overleg Erik/Inge: sept 2021 
- Start IKC opleiding: sept 2021 
- Overleg MT: februari 2022 
- Visie IKC: juli 2021 

 
Borging 

- In Juli 2022 is er een plan IKC ontwikkeling op 
de Wegwijzer 

Sarah 

Borging kwaliteitskaarten 
en doorgaande lijnen 
 

De doorgaande lijn op alle vakgebieden is 
vastgesteld en vastgelegd in een 
kwaliteitskaart.  

Alle kwaliteitskaarten (zie onderstaand) 
worden afzonderlijk doorgenomen, 
besproken en bij- en/of vastgesteld 
• Rekenen 
• Technisch lezen 
• Taal 
• Sociale emotionele veiligheid, 
pedagogisch klimaat en burgerschap 
• Hoogbegaafdheid 
• Zingeving  
• Schrijven 
• Rapporten 

Tijdspad: 
November 2021: alle kwaliteitskaarten zijn geëvalueerd 
en indien nodig bijgesteld 

Voorzitters 
werkgroepen 

ICT 
 

Er is een ICT plan op school aanwezig met 
een duidelijke visie op ICT-onderwijs 

De ICT -er gaat een meerjaren visie en 
beleid schrijven op ICT-onderwijs 

Juli 2022: ICT visie gereed Jeroen 

VSD 
 

- Er zijn 3 verlengde schooldagen 
op school 

- Er zijn 2 schooloverstijgende 
verlengde schooldagen 

1. De coördinator maakt, in overleg met 
directie een opzet voor de VSD. 
2. Opzet projectplan 
3. Uitvoering 

Tijdspad: 
- Opzet VSD (op schoolniveau): oktober 2021 
- Opzet VSD (wijkniveau): november 2021 
- Projectplan gereed medio oktober 2021 

Jelmer 

Oriëntatie nieuwbouw Start oriëntatie op nieuwbouw 1. Visie op onderwijs uitschrijven (MT) 
2. Vrijkomen geld vanuit de gemeente 

Tijdspad: Directie 
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3. Formeren werkgroep nieuwbouw - Visie op onderwijs schrijven: gereed december 
2022 

- Vrijkomen geld gemeente: januari 2022 
- Opzetten werkgroep nieuwbouw: januari 2022 

BHV 
 

- Er zijn 8 BHV-ers op school 
aanwezig.  

- Er zijn twee 
ontruimingsoefeningen in het 
schooljaar. 

1. Vervolgcursus BHV voor de 
leerkrachten 
2. Ontruimingsoefeningen inplannen en 
uitvoeren 

Tijdspad: 
- Ontruimingsoefeningen: 1e en 2e helft 

schooljaar 
- Volgen BHV cursus voor januari 2022 

Jolanda 

NPO gelden 
 

NPO gelden worden besteed volgens 
speerpunten, geformuleerd in de 
schoolscan. 

1. Schoolscan 
2. Instemming PMR 
3. Inzet gelden  

Tijdspad: 
- Schoolscan: juli 2021 
- Instemming PMR: september 2021 
- Inzet gelden: schooljaar 2021-2022 

 

Sarah/ PMR 

Feesten en vieringen We vieren de jaarlijkse vieringen: 
- Kinderboekenweek 
- Sint-Maarten 
- Sinterklaas 
- Kerstmis 
- Pasen- the Passion 
- Meesters- en juffendag 

1. Werkgroep feesten en vieringen 
maken een jaarplan  

Tijdspad: 
- Maandelijks overleg en acties n.a.v. het 

overleg 

Vera 

Scholing collega’s - De teamleider en een 
leerkracht volgen de 
schoolleidersopleiding 

- De directeur volgt de opleiding 
tot IKC directeur 

- Eén leerkracht volgt de 
opleiding tot kindercoach 

- Eén IB-er volgt de opleiding tot 
Videointeractie begeleider 

Meerdere collega’s volgen kortdurende 
opleidingen/workshops/lezingen 

Per individu verschillend Per individu verschillend Jolanda/Sarah 

Inzet schoolschrijver Door middel van het programma van de 
schoolschrijver worden de kinderen meer 
taalvaardig en taalsterk en vergroten we 
het leesplezier. 

1. Jaarlijn lezen en schrijven Tijdspad: 
- Start september 2021 
- Scholing lkr. september 2021 

Wilske/Jenthe 

Schoolontbijt Voor de kinderen die niet ontbeten hebben 
thuis, is er een ontbijt op school 

1. Aanvragen subsidie 
2. Aanstellen vrijwilliger 
3. Inzet schoolontbijt 

Tijdpad: 
- Aanvragen: september 2021 
- Start: oktober 2021 

Rinske 

Kindteam plus Er is een kindteam plus op school 
aanwezig.  

1. Zie projectplan/aanvraag Tijdspad: 
- Start kindteam: september 2021 

Marjan/Anita/Rinske 

Tevredenheidsenquete Er is een tevredenheidsonderzoek 
afgenomen onder leerlingen, ouders en 
teamleden. Hierop volgend komt er een 
plan van aanpak/aanvulling jaarplan 

1. Uitzetten vragenlijsten 
2. Vormen plan van aanpak 

Tijdspad: 
- Afname vragenlijsten: oktober/november 

2021  
- Maken plan van aanpak januari 2022 

Directie 
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Identiteit Het team gaat in het schooljaar 2021-
2022 onderzoeken of en zo ja, hoe we op 
een andere manier invulling willen geven 
aan godsdienstonderwijs/ 
levensbeschouwing.  
 
 

1. Bespreken van visie ten aan 
zien van 
godsdienstonderwijs/ 
levensbeschouwing tijdens 
teamvergaderingen.  

2. Als team komen tot een 
gezamenlijke schoolvisie 
t.a.v. bovenstaand punt. 

3. Gebruik maken van 
proefzendingen godsdienst- 
levensbeschouwelijke 
methodes. 

4. Elke groep zorgt in de 
ochtend voor een 
stiltemoment, gebed of 
gebedsliedje. 

 

Tijdspad: 
- Bespreken visie : Januari 2022 
- Bekijken zichtzending: maart 2022 
- Afspraken hoe we het gaan doen: maart 2022 
-  

Speerpunt werkgroep 
sociaal-emotioneel 

 


